
معاون اول قوه قضاییه:

دستگاه قضایی به جد به دنبال کشف فساد است 
گرما،  همزمان  ماه،  در شش  تنها  مشترکان 
خاموشی و افزایش قیمت برق را تجریه کردند و 
حاال با اظهارات وزیر نفت، به نظر می رسد سناریویی 
انگار همزمان  تکراری برای گاز در حال تکرار شدن است. 
با سرد شدن تدریجی هوا، زمزمه های کمبود گاز هم شروع 
می شود.طبق آخرین آماری که در سال ۹۹ منتشر شد، ۷۳ 

درصد کل گاز کشور در بخش خانگی مصرف شده بود. حاال 
شرکت ملی گاز قصد دارد با افزایش تعرفه گاز مشترکانی که 
الگوی مصرف را رعایت نمی کنند، مصرف گاز را کنترل کند. 
اوجی، وزیر نفت همین چند وقت پیش اعالم کرد که تعرفه 

گاز برای مشترکان پرمصرف، افزایش می یابد.
صفحه ۳

یک نماینده مجلس: 

عدم کنترل بازار 
موجب نارضایتی بیشتر مردم خواهد شد

بازار خودرو در رکود مطلق!
م  نظا تغییر  به  بوط  مر ر  خبا ا  
حذف  همچنین  و  خودرو  قیمت گذاری 
بازار خودرو  سیستم قرعه کشی، تاثیری بر 
نداشته و رکود همچنان بر معامالت حکمفرما بوده و 
قیمت ها اندکی افزایش داشته است؛ بیشترین میزان 
با  مونتاژی  و  داخلی  خودروهای  اختیار  در  معامالت 

ارزش کمتر از یک میلیارد تومان است.
درب بازار خودرو در دو ماه اخیر همچنان بر یک 
پاشنه می چرخد، تغییر خاصی نداشته، رکود بر خرید و 
فروش ها حاکم بوده است و هر از گاهی شاهد افزایش 
خودروهای  قیمت  تومانی  میلیون  دو  یک  کاهش  یا 
به  دوباره  کوتاهی  مدت  از  پس  که  هستیم  داخلی 

قیمت قبلی باز می گردد.
صفحه ۳

شهردار اهواز در حاشیه مانور مقابله با آب های سطحی؛ 

راه اساسی مشکل آبگرفتگی اهواز اجرای طرح جامع
 و اختصاص اعتبارات ملی برای آن است

4
مدارس با رعایت پروتکل ها باز خواهند شد!

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1872- پنجشنبه 13  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ساکت: موسيقي در 

دوران کرونا نياز 
به حمایت بيشتري 

دارد

6ورزش
در بازی های آسيایی 

مدال های
 خوشرنگی 

می گيریم

7ویژه

گام  و  افتتاح شد  تاالر استاد حسين دهلوي  چند روز پيش 
راستای  در  رودكي  هنري  و  فرهنگي  بنياد  از سوي  ديگري 
حمايت از موسيقی اركسترال و مجلسي صورت گرفت. كيوان 
ساكت، آهنگساز شاخص موسيقي كشور يكي از كساني است 
كه به شدت از اين موضوع ابراز خرسندي مي كند و آن را گامي 

موثر و مفيد مي داند.

سجاد هاشمی به شرايط فعلی دووميدانی اشاره و بيان كرد: 
به فدراسيون دووميدانی و باشگاه ها خسته نباشيد می گويم 
كه در كنار دووميدانی كاران هستند. اين رشته ورزشكاران 
درآمدی كسب  باشگاه ها  قبال حضور  در  كه  دارد  مظلومی 

می كنند.

يكی از خاطره انگيزترين روزهای انقالب شكوهمند اسالمی 
۱۳ آبان ۱۳۵۷ خورشيدی بود. در اين روز، دانش آموزان 
تهرانی مانند ديگر اقشار مردم در اعتراض به رژيم پهلوی و 
دخالت های آمريكا به صحنه آمدند تا صدای خود را به گوش 
جهانيان برسانند اما نيروی های امنيتی آنان را آماج حمالت 

خود قرار دادند ....

۱۳ آبان؛ دانش 
آموزان حماسه 

سازان انقالب

شاید گاز هم مانند برق، گران  شود! مالیات بر مجموع درآمد راهکاری
 برای کاهش شکاف طبقاتی

به گزارش دنیای جوانان، اصالح نظام مالیاتی از مهمترین ارکان 
و پیش نیاز اصلی اصالح ساختار بودجه است. برای دستیابی به منابع 
پایدار و کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین جلوگیری از فرار 
مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و کمک به بهبود عدالت اجتماعی چاره ای جز 

اصالح نظام مالیاتی نیست.
صفحه ۳

معاون دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه 
تربیت مدرس درباره شرایط حضور دانشجویان در خوابگاه  ها 
از نیمه آبان گفت: دانشجویانی که برای اسکان به دانشگاه 
مراجعه می کنند، گواهی سالمت و کارت تزریق واکسن را هنگام ورود 

به خوابگاه باید همراه داشته باشند.
اجتماعی  فرهنگی-  و  دانشجویی  معاون  رضایی«  “مسعود 

دانشگاه تربیت مدرس، درباره ظرفیت خوابگاه ها با توجه به آغاز آموزش 
حضوری دانشجویان در دانشگاه ها از نیمه آبان و موج حضور دانشجویان 
شهرستان ها در تهران بیان کرد: تا پیش از تصمیم گیری های جدید، 
خوابگاه ها با یک چهارم یا معادل ۲۵ درصد مورد استفاده دانشجویان قرار 
گرفته بودند، یعنی یک اتاق چهار نفره صرفا در اختیار یک نفر بوده است.
صفحه ۲

الزام ارائه کارت واکسن برای ورود به خوابگاه

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
فراخوان 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

عشمارهنوع فراخوانردیف ضو مهلت ارسالمو
مدارک

مدیریت
مرتبط

48535080مناقصه عمومی۱

انجام عملیات  خنک کاری، جداسازی، 
ناحیه  سرباره  تخلیه  و  حمل  بارگیری، 
تعمیرات  و  نگهداری  و  فوالدسازی 
محوطه  های  حوضچه  کلیه  تاسیسات 

پاتیل های سرباره شرکت 

قراردادهای خرید1400/08/23

تامین مواد و متریال و اجرای عملیات نسوز 48541904مناقصه عمومی2
قراردادهای خرید1400/08/20در ناحیه فوالد سبا شرکت فوالد مبارکه

خدمات اصالح وبهینه  سازی تجهیزات 48539958مناقصه عمومی۳
قراردادهای خرید1400/08/15خاص ماشین های ریخته گری 1 الی4

تامین بیست و سه ردیف تجهیزات اداری 48539758فراخوان عمومي4
خرید مواد 1400/08/24مطابق مشخصات درخواستی 

مصرفی

www.   جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی
msc.ir، منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان 

)SRM( ا قدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس می باشد.

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان
1400-04۵

آگهی
 مزایده عمومی

نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان لرستان در نظر دارد اراضی تحت مالکیت خود را در شهرهای الیگودرز و الشتر )تصفیه خانه آب و فاضالب الیگودرز 
و فاضالب الشتر( به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل به متقاضیان مطابق با مقررات و ضوابط قانونی به صورت اجاره 

بمنظور کشاورزی واگذار نماید.

مقدار اراضی به هکتار مکان
)متراژ حدودی(

مبلغ کارشناسی شده بابت هر هکتار 
) به ریال(

14/9100,000,000الیگودرز)تصفیه خانه فاضالب(

25100,000,000الیگودرز)تصفیه خانه فاضالب(

18/17100,000,000الشتر
سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده قید شده است.

مهلت دریافت اسناد حداکثر ۳ روز و تحویل پیشنهادات ۵ روز بعد از آگهی نوبت دوم میباشد.
تاریخ بازگشایی یک روز بعد از آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد می باشد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

محل فروش اسناد: لرستان - خرم آباد - میدان ۲۲ بهمن - بلوار ولیعصر - اتوبان شهید شفیع پور - 60 متری شمالی - شرکت آب 
و فاضالب استان لرستان - دفتر قراردادها

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/1۳
شرکت آب و فاضالب استان لرستان

قتصـادی  ا کمیسـیون  عضـو 
مجلـس درخصوص کاهش کسـری 
بودجـه، گفـت: دولـت بـرای کاهش 
کسـری بودجـه سـاالنه دشـواری در 
پیـش دارد زیـرا باید هـم هزینه ها را 
مدیریـت و در این بخش صرفه جویی 
کنـد و هـم درآمدهـا را افزایش داده 
و پایه هـای درآمـدی جدیـدی را در 
کار  ایـن  کنـد.  پیش بینـی  بودجـه 

دشـوار ولـی امکان پذیـر اسـت.
مهـدی طغیانی نماینده اصفهان 
و عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس 
شورای اسـالمی ، در پاسخ به سوالی 
پیرامـون اصـالح سـاختار بودجـه و 
رایزنی هـا و اقدامـات دولت و مجلس 
در ایـن راسـتا، گفت: اصالح سـاختار 
بودجـه یکـی از مطالبـات مهـم مـا 
بـه عنـوان مجلس شـورای اسـالمی 
تـراز  عملیاتـی  کسـری  در  اسـت. 
بودجـه، نسـبت هزینه هـای جاری به 
درآمدهـای جـاری دولت بایـد حالت 
متعادلی داشـته باشـد تا دولت در این 
تراز، دچار کسـری نشـود. هرچقدر در 

حـوزه درآمدها کسـری داشـته باشـد 
مجبـور اسـت بـا فـروش نفـت یـا با 
فـروش اوراق قرضـه، آن را جبـران 
کنـد که پیامدهـای زیان بـاری برای 

دارد. کشور 
 : د ا د مـه  ا د ا همچنیـن  وی 
سـند  ی  پیش بینی هـا سـاس  ا بر
چشـم انداز توسـعه، در انتهـای برنامه 
ششـم، بایـد کسـری بودجـه به صفر 
می رسـید ولی این کسـری، سـال به 
سـال بیشـتر شـده اسـت. نباید توقع 
داشـته باشـیم یک سـاله ایـن اتفاق 
بیفتـد و کل کسـری را دولـت یکباره 
بـه صفـر برسـاند؛ ولی اگر در مسـیر 
کاهـش کسـری بودجه قـرار گیرد و 
سال به سـال، از مقـدار کسـری کـم 
کنـد و بر فرض، سـال اول دولت ۳0 
درصد کسـری داشـته باشـد و سـال 
بعد، آن را به ۲0 درصد و سـال بعدتر 
بـه 10 درصد کاهش دهد، در مسـیر 
درسـت قـرار گرفته و ایـن امیدواری 
وجـود دارد که در نتیجه آن تورم هم 
کاهـش یافتـه و دیگر شـاخص های 

اقتصـادی نیـز بهبـود یابند.
قتصـادی  ا کمیسـیون  عضـو 
مجلـس در ادامه با اشـاره بـه انگیزه 
جـدی دولـت بـرای برطـرف کـردن 
ایـن معضـل و همـکاری مجلـس با 
دولـت در این موضـوع، تصریح کرد: 
از عـزم دولـت برای کاهش کسـری 
البتـه،  می کنیـم.  اسـتقبال  بودجـه 
دارد  پیـش  در  دشـواری  راه  دولـت 
زیـرا بایـد هـم هزینه هـا را مدیریـت 
و در ایـن بخـش صرفه جویـی کنـد 
و  داده  افزایـش  را  درآمدهـا  هـم  و 
در  را  جدیـدی  درآمـدی  پایه هـای 
کار  ایـن  کنـد.  پیش بینـی  بودجـه 

دشـوار ولـی امکان پذیـر اسـت.
ه  ر بـا ر د همچنیـن  نـی  طغیا
راه هـای جایگزیـن بـرای حـل ایـن 
مسـاله از جملـه افزایـش درآمدهای 
مالیاتـی و افزایـش حقـوق پلکانـی، 
گفـت: همـه ایـن راهکارهـا می تواند 
راهگشـا باشـد ولی این کارشناسـان 
سـازمان برنامـه و بودجه هسـتند که 
بایـد ردیف هـای مختلـف هزینـه ای 

دولـت را بررسـی کننـد تـا ببینند در 
کجاهـا می تـوان صرفه جویـی کـرد.
خاطرنشـان  مـه  دا ا در  وی 
زیـادی  بی مـورد  هزینه هـای  کـرد: 
مشـمول  می توانـد  کـه  دارد  وجـود 
صرفه جویـی شـود و در عیـن حـال، 
می تـوان  هـم  زیـادی  درآمدهـای 
داشـت. مثـال بحـث تغییـر نـرخ ارز 
یـک  می توانـد  کـه  ورودی  حقـوق 
درآمـد نسـبتا قابـل توجهـی بـرای 
دولـت بـه همـراه داشـته باشـد بـا 
پیش بینـی  بودجـه 1400  در  اینکـه 
شـده بـود تـا بـه حـال اعمال نشـده 
اگـر دولـت در حـوزه  اسـت. حتـی 
کاالهـای ضـروری هـم مالحظه ای 
لوکـس  کاالهـای  بـرای  داشـت، 
می توانسـت بـه راحتـی ایـن تعرفـه 
را اعمـال کنـد و درآمـد قابل توجهی 
کسـب کنـد. در مجمـوع روش هـا و 
می تـوان  را  مختلفـی  راهکارهـای 
در مسـیر صرفه جویـی دنبـال کـرد 
کـه امیدواریـم در دولـت جدیـد این 

بیافتـد. اتفاقـات 

نماینده اصفهان:

کاهش کسری بودجه در یک سال امکان پذیر نیست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
ارز دولتی، تنها رانتی است که به جیب مردم 
شوک  دولتی  ارز  قطع  کرد:  تاکید  می رود، 
قیمتی وارد می کند که احتمااًل هزینه غذا به 
ازای هر خانوار در ماه حدود دو میلیون تومان 
افزایش پیدا می کند، اما دولت به این میزان 
یارانه نقدی پرداخت نمی کند و هر چقدر هم 
که یارانه بیشتری پرداخت کند، باعث تورم 
اجاره خانه و سایر هزینه های خدماتی می شود 
و در نهایت به جیب صاحبخانه، بخش حمل و 

نقل و غیره می رود، نه اقشار ضعیف.
ابتدای سال 1۳۹۷ دولت به واردات همه 
کاالها ارز 4۲00 تومانی اختصاص داد، اما از 
مرداد همان سال این ارز فقط به کاالهای 
اساسی اختصاص یافت. البته طی سال های 
بیشتر  برای واردات  ارز  این  اختصاص  اخیر 
کاالهای اساسی مثل شکر، روغن، حبوبات 
و غیره حذف شد و حاال فقط برای چهار نهاده 
دامی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو و دانه 
سویا و همچنین روغن خام پرداخت می شود.

از جمله نقدهایی که به این طرح وارد 
شده افزایش قیمت کاالهای اساسی با وجود 
دریافت ارز دولتی و همچنین فراهم کردن 
در  تا جایی که  است؛  و فساد  رانت  شرایط 
قضایی  پرونده های  با  گذشته  سال های 
ارز  که  کسانی  برای  حوزه  این  در  زیادی 
دیگر  موارد  صرف  را  آن  و  دریافت  دولتی 
نظر  به  هم  حاال  و  بودیم  مواجه  کردند، 

می رسد مجلس عزم خود را جمع کرده که 
این یارانه را قطع کند. اما پرداخت این یارانه 
ابعاد دیگری هم دارد که تاکنون کمتر به آن 

پرداخته شده است.
در این رابطه، احسان سلطانی، اظهار 
حتی  است.  رانت  از  پر  ایران  اقتصاد  کرد: 
کشاورز در ایران رانت آب دارد. صنایع دیگر 
از جمله پتروشیمی، فوالد، کاشی و غیره هم 
از رانت انرژی و مواد معدنی ارزان استفاده 
می کنند. تنها رانتی که مردم از آن استفاده 
مورد  که  است  دولتی  ارز  همین  می کنند 

هجمه قرار می گیرد.
آیا ارز دولتی بی فایده بود؟

البته به گفته وی در این شکی نیست که 
بخشی از این منابع ارز دولتی اتالف می شود، 
اما اتالف همیشه و در همه کارها وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی همچنین درباره 
این انتقاد که گفته می شود قیمت  کاالهای 
اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی باز هم 
افزایش داشته است، گفت: ما شاهد بودیم 
قیمت روغن، شکر و سایر کاالهایی که ارز 
دولتی برای آن ها حذف شد، جهش پیدا کرد؛ 
بنابراین در قیمت هم تاثیر گذار بود. به طور 
کلی ارز دولتی یکی از پارامترهای تاثیرگذار در 
قیمت است و هزینه های حمل و نقل، کارگر و 
سایر مواد اولیه نیز در قیمت تمام شده کاالها 
تاثیر دارد. برای مثال قیمت آب معدنی هم 
که ارز دولتی دریافت نمی کند، طی سال های 

اخیر چند برابر شده است.
ارز  حذف  پیامدهای  درباره  سلطانی 
قیمت های  شاخص  مقایسه  گفت:  دولتی 
جهانی غذا که از سوی فائو منتشر می شود، 
نشان می دهد که قیمت جهانی مواد غذایی 
نسبت به سال گذشته 40 درصد بیشتر شده 
برداشته شود،  ارز دولتی  اگر  بنابراین  است؛ 

فشار عظیمی به خانوارها وارد خواهد شد.
وی افزود: اگر دولت ها نمی توانند جلوی 
فساد را بگیرند و حتی نهاده های دامی را به 

درستی توزیع کنند، چه کارکردی دارند؟
احتمال مواجهه با مرغ 60 هزار تومانی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
حذف ارز دولتی احتمااًل قیمت مرغ را به بیش 
از 60 هزار تومان می رساند، تصریح کرد: یارانه 
نقدی نمی تواند این افزایش قیمت را جبران 
کند. به ویژه با توجه به اینکه بخش مهمی 
از جمعیت، کم درآمد و فقیر شده اند. در آمد 
10 میلیون تومانی یک کارمند معادل ۳00 تا 
400 دالر است که در برابر هزینه ها به ویژه 

هزینه اجاره خانه قابل توجه نیست.
ایرادات یارانه نقدی

پرداخت  معایب  درباره  همچنین  وی 
یارانه نقدی اظهار کرد: قطع ارز دولتی شوک 
قیمتی وارد می کند که احتمااًل هزینه غذا به 
ازای هر خانوار در ماه حدود دو میلیون تومان 
افزایش پیدا می کند، اما دولت به این میزان 
یارانه نقدی پرداخت نمی کند و هر چقدر هم 

که یارانه بیشتری پرداخت کند، باعث تورم 
اجاره خانه و سایر هزینه های خدماتی می شود 
و در نهایت به جیب صاحبخانه، بخش حمل و 

نقل و غیره می رود.
البته به گفته این کارشناس اقتصادی، 
دالر ۲۷ هزار تومانی دو برابر نرخ واقعی است. 
در حال حاضر نرخ واقعی دالر باید حدود 1۳ 
هزار تومان باشد. هرچقدر دولت یارانه نقدی 
بدهد یا به حقوق اضافه کند منجر به تورم 
می شود و به جیب اقشار پایین نمی رود. راه حل 
مشکالت این است که قیمت دالر واقعی شود.
وی افزود: در شرایطی که منابع ارزی 
کشور محدود است، همه کاالهای خارجی 
به راحتی در بازار یافت و ارز به شکل های 
مختلف برای قاچاق کاال یا حتی خرید خانه 
در ترکیه از کشور خارج می شود و مجموع 
این شرایط باعث افزایش نرخ ارز می شود. 
اگر این شرایط کنترل شود و دولت در بازار 
می شود.  واقعی  ارز  نرخ  نکند،  خالت  ارز 
نقش دولت ها باید جلوگیری از هرج و مرج 
باشد، اما شاهد هستیم که دولت ها در ایران 
در  و  شده اند  رانت خواران  کارگزار  عمال 
راستای همین هدف و منافع خصولتی ها و 
رانت خورها، نرخ ارز را باال نگه داشته اند. این 
مسئله ربطی به جبران کسری بودجه دولت 
ندارد؛ چرا که دولت مشکل کسری بودجه 
را با حذف یارانه های پنهان مثل انرژی هم 

می تواند برطرف کند.

فشار سنگین به خانوارها با حذف ارز دولتی؛ 

یک کارشناس اقتصادی: اقتصاد ایران پر از رانت است!

صفحه ۲
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یک نماینده مجلس: 
عدم کنترل بازار موجب نارضایتی بیشتر مردم خواهد شد

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور خواستار 
کنترل بازار شد و گفت: امیدواریم به این موضوع توجه شود تا موجبات 

نارضایتی بیشتر مردم از بازار فراهم نشود.
سالروز  و  آبان   1۳ ایام  گرامیداشت  ضمن  رضوانی  غالمحسین 
تسخیر النه جاسوسی شیطان بزرگ در تذکری آئین نامه ای  بیان کرد: 
درست ترین حرکت سیاسی مردم ایران در چند صد سال گذشته مشارکت 
گسترده در انقالب اسالمی به رهبری ابرمرد تاریخ، امام کبیرمان بود که 
معادالت سیاسی حاکم بر آن روز زمان را برهم زد که آن نظام مبتنی بر 

نظام دوقطبی بود.
وی افزود: شیطان بزرگ بعد از پیروزی انقالب فرصت یافت تا مانند 
سایر کشورها سفارتخانه ای فعال داشته باشد، به طوری که حتی در مقابل 
تعرض گروهک ها مورد حمایت قرار گرفت، اما ذات استکباری مانع از آدم 
شدن آمریکا بود، بنابراین در سالروز تبعید امام راحل از ایران و اخراجشان 
از عراق و کشتار دانش آموزان به دست عوامل آمریکا انقالب دوم بزرگتر 
از انقالب اول اتفاق افتاد تا به طراحی های آمریکای خبیث در تجزیه  طلبی 
ها، کودتاها، کشتارها و ترورهای هدفمند پایان داده شود و شیطان در 

رسیدن به هدف که نابودی کشور و نظام بود، ناکام شود.
حماقت  شد:  یادآور  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
آمریکایی ها ادامه پیدا کرد و به جای آن که سر عقل بیایند تصمیم به 
قطع روابط دیپلماتیک گرفت که البته بعداً به طور مکرر ادعا کرد که در 
این مورد اشتباه کرده اند. اکنون کسانی که نازیبا سخن می گویند، نجیب 
زادگان دوران ما که دست پرورده به اصطالح مبارز دوران ستمشاهی با 
سابقه مارکسیستِی آمریکایی بودند روسیاه هستند که ایران را به ستیزه  
جویی با شیطان بزرگ متهم می کنند و آنچه که مهم است تحقق نیمه 
دوم وعده امام راحل مبنی بر نابودی ابرقدرت غربی است که زمستان می 
رود و روسیاهی اش به غرب  زدگان دین  ستیز مسلمان نما باقی می ماند.

رضوانی از رئیس جمهور خواستار کنترل بازار شد و بیان کرد: امیدواریم 
به این موضوع توجه شود تا موجبات نارضایتی بیشتر مردم از بازار فراهم 
اقدامات تصفیه مناصب  نتیجه رسیدن سایر  به  و  این کار  نشود. الزمه 
از دولت گروگان گیر معیشت  باقیمانده  از عناصر غربزده  کلیدی دولت 

و سالمت مردم است. دولتی که فقط شیطان بزرگ را دنیا می دانست.

وزارت بهداشت اعالم کرد؛
آغاز ثبت نام واکسن آسترازنکا برای مسافرت خارج از کشور 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اعالم کرد: افرادی که برای سفر به خارج از کشور به تزریق یک 
یا دو نوبت واکسن آسترازنکا نیاز دارند از روزهای آینده می توانند با مراجعه 

به دانشگاه های علوم پزشکی درخواست خود را ثبت کنند.
وزارت بهداشت در اطالعیه شماره ۵ خود تصریح کرد: افرادی که برای 
سفر به خارج از کشور به تزریق یک یا دو نوبت واکسن آسترازنکا نیاز دارند 
از روزهای آینده می توانند با مراجعه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

درخواست خود را ثبت کنند.
در این اطالعیه آمده است:  درهر دانشگاه علوم پزشکی کمیته سه نفره 
ای با مسئولیت بررسی درخواست ها وجود دارد که به افراد واجد شرایط 
دریافت این واکسن، ضمن اطالع از عوارض تزریق واکسن یادآوری، یک 
یا دو نوبت واکسن آسترازنکا افزون بر واکسن هایی که قبال دریافت کردند، 

تزریق می شود.
افراد  این  از  اخذ رضایت  از  بعد  یادآوری  تزریق واکسن های  »البته 

درخصوص عوارض احتمالی آن، صورت می گیرد.«
نوبت  دو  بین  اینکه  به  توجه  با  بهداشت،  وزارت  اطالعیه  اساس  بر 
واکسن یادآوری الزم است حداقل یک ماه فاصله وجود داشته باشد، از این 
رو افرادی که در آینده مسافرت خارجی دارند درخواست خود را در اولین 

زمان ممکن به دانشگاه علوم پزشکی اعالم کنند.

هشدار پلیس فتا؛
مراقب کالهبرداری باعنوان »سهمیه سوخت جبرانی« باشید!

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از مسدود شدن تعدادی سرشماره مترصد 
کالهبرداری با عنوان » دریافت سهمیه سوخت جبرانی« خبر داد و گفت: 

اقدامات انتظامی و قضائی بر علیه مرتکبان در حال پی گیری است.
سرهنگ رامین پاشایی در این باره گفت: پس از اختالل به وجود آمده 
در سامانه توزیع سوخت، مسئوالن کشوری از ارائه سهمیه سوخت جبرانی 
سخن به میان آورده اند که این موضوع همانند سایر موضوعات از قبیل ثبت 
نام یارانه، سهام عدالت، کد بورسی و ...  دستاویز مجرمان سایبری برای 

کالهبرداری از شهروندان شده است.
و  مجازی  فضای  در  گرفته  صورت  رصدهای  اساس  بر  افزود:  وی 
مترصد  حوزه  این  در  که  سرشماره  تعدادی  مردمی،  دریافتی  گزارشات 
ضمن  و  گرفتند  قرار  شناسایی  مورد  بودند،  هموطنان  از  کالهبرداری 
مسدودسازی، اقدام انتظامی و قضائی پلیس فتا علیه مرتکبان اینگونه جرایم 

در حال پی گیری بوده و نتیجه متعاقبا اعالم خواهد شد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: افرادی با ارسال پیامک و اخبار جعلی، 
»سهمیه سوخت  نام  لینک های جعلی برای ثبت  را به سایت ها و  مردم 
جبرانی« هدایت می کنند و از این طریق اطالعات محرمانه بانکی و شخصی 

افراد را به سرقت می برند.
وی در تشریح این روش کالهبرداری بیان داشت: در این روش لینکی 
به صورت پیامک برای شهروندان ارسال  شده   و از کاربر درخواست می کند 
برای دریافت سهمیه سوخت جبرانی به لینک موجود در پیامک مراجعه کنند 
و پس از آن افراد به سایت های فیشینگ هدایت شده و مورد کالهبرداری 

قرار می گیرند.
سرهنگ پاشایی خاطر نشان کرد:  پیامک هایی که حاوی متن های اغوا 
کننده یا پیشنهادهای باورنکردنی هستند معمواًل دارای شماره تلفن برای 
تماس است؛ یا در آن عنوان می شود بعد از ارسال پیامک با شما تماس 
گرفته می شود، در این صورت حتمًا شماره ای که با شما تماس گرفته است 

باید مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از عموم مردم خواست: اخبار مربوط به 
سهمیه سوخت را تنها از طریق سازمان های معتبر پیگیری کنند و توجه 
داشته باشند این قبیل سایت های کالهبرداری از کاربران اطالعاتی از قبیل 
کد ملی، شماره حساب، شماره کارت، رمزهای اول و دوم، تاریخ انقضا و 

CVV۲ کارت بانکی را می خواهند.
وی گفت: هموطنان به هیچ عنوان اطالعات شخصی و بانکی خود را 
در این سایت ها وارد نکنند و در صورتی که به هر علت با ورود به سایت های 
جعلی اطالعات کارت بانکی خود را درج کردند، بالفاصله پلیس فتا را در 

جریان قرار دهند.
 وی به عموم مردم توصیه کرد: در صورت مواجه با اینگونه پیامک های 
جعلی ضمن بی توجهی به محتوای پیامک، موضوع را از طریق سایت پلیس 
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir یا شماره تلفن 0۹6۳80 به منظور 

رسیدگی سریع تر اطالع دهند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

مدارس با رعایت پروتکل ها باز خواهند شد!
سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه ترجیح 
ما و ستادملی کرونا هم این 
بود که از 1۵ آبان برای متوسطه دوم 
و  ابتدایی  مدارس  برای  آذر  اول  از  و 
متوسطه اول بازگشایی را انجام دهیم 
مجدد  ابتدایی  مدارس  وضعیت  گفت: 
در جلسه روز شنبه آینده ستادملی کرونا 
مطرح و تصویب می شود. این موضوع 
پذیرفته  کلیاتش  و  مطرح  مرتبه  یک 
شده است. در مجموع مدارس با رعایت 

پروتکل ها باز خواهند شد.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا 
ملی  زنگ  مراسم  حاشیه  در  کاظمی 
گرامیداشت  جهانی،  استکبار  با  مبارزه 
تسخیر النه  سالروز  و  آموز  دانش  روز 
جاسوسی که در مدرسه شهید کدخدایی 
منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران 
برگزار شد با بیان اینکه امسال به دلیل 
آبان ماه، پنجشنبه  اینکه روز سیزدهم 
است و مدارس تعطیل بودند زنگ مبارزه 
با استکبارستیزی را به صورت نمادین 
در سراسر کشور و شبکه های مجازی 
به صدا در آوردیم. یکی از وظایف مهم 
ما در نظام تعلیم و تربیت همین است 
که روحیه استکبار ستیزی را در دانش 

آموزان زنده نگه داریم.
وی افزود: روز 1۳ آبان و این ایام 
صرفا رویدادهای تاریخی نیست، بلکه 
جریانی است که به پیروزی و استمرار 
انقالب  آینده  و  کرده  کمک  انقالب 
دانش  در  روحیه  این  داشتن  مدیون 
آموزان و تداوم آن است.1۳ آبان دانش 
اقتضای  به  که  تجمعاتی  در  آموزان 
شرایط شهر و منطقه شان وجود دارد، 
حضور می یابند. حضور پررنگ تشکل 
های دانش آموزی کمک می کند که 
این روز را گرامی بداریم و با کسانی که 
1۳ آبان را رقم زدند پیمان ببندیم و راه 

آن ها را ادامه دهیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
آموزی  اینکه جامعه دانش  به  اشاره  با 
ثابت کرده در تمام عرصه هایی که نظام 
نیاز داشته حضور پررنگ و پرافتخاری 
داشته است گفت: اگر قرار باشد روحیه 
آموزان  دانش  در  را  استکبارستیزی 
زنده نگه داریم دو شرط دارد؛ نخست 
دانش  دانش  و  ارتقای معرف، بصیرت 
آموزان نسبت به عظمت راهی که طی 
والیت  و  مداری  والیت  دوم  و  شده 

این  به  را  انقالب  آنچه  است.  پذیری 
دستاوردها رسانده در سایه والیتمداری 

مردم بوده است.
موضوعاتی  ورود  درباره  کاظمی 
چون مقابله با استکبار جهانی در کتب 
که  اقداماتی  از  یکی  گفت:  درسی 
خباثت  که  است  این  دهیم  انجام  باید 
های آمریکا را به جامعه دانش آموزی 
بنمایانیم که یکی از ظرفیت های موثر، 
کتاب های درسی هستند. کتاب های 
درسی در این راستا نیازمند بازبینی جدی 
اند که امیدوارم در دولت سیزدهم روی 
مجموعه کتب درسی در زمینه توسعه و 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انقالب 

یک بازنگری جدی اتفاق بیفتد.
که  انتظاراتی  البته  افزود:  وی   
از کتاب های درسی وجود دارد بسیار 
زیاد و در مقابل حجم کتب و ساعات 
آموزش محدود است. ما همه موارد را 
هم نباید محدود به کتاب های درسی 
کنیم. باید از فعالیت های فوق برنامه، 
برگزاری جشنواره ها و دیگر برنامه ها 
درسی  کتاب  بر  فقط  و  کرده  استفاده 
با  مقابله  موضوع  ورود  نکنیم.  تمرکز 
استکبار به کتب درسی نیاز به مطالعه 
و بررسی دارد. موضوعاتی اشاره شده، 

اما کافی نیست.
بها  کتا یع  توز نی  بسما نا بت  با

عذرخواهی می کنم 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
فرایند  و  درسی  کتب  توزیع  درباره 

به  هم  گفت:  نیز  دارد  که  نامطلوبی 
دانش آموزان و هم به والدین حق می 
دهم و هم بابت این نابسامانی که در 
توزیع کتب درسی ایجاد شد عذرخواهی 
دست  واقعه  این  از  بخشی  می کنم. 
وقتی  مانند  نیست،  پرورش  و  آموزش 
یا  جابه جا می شود  آموزی  دانش  که 
انتخاب رشته می کند.  دیر ثبت نام و 
سامانه ای داریم که اگر خارج آن عمل 
کنیم نابسامانی بیشتر می شود. کتابهای 
همیشه  اما  شد،  توزیع  خوب  درسی 
اینطور بوده که بخشی از دانش آموزان 
به دلیل بی توجهی خودشان و گاهی 
مدیر مدرسه ممکن است کتاب دیر به 
دستشان برسد، اما خب امسال سامانه 
تشدید  مقداری  را  مشکالت  هم  سیدا 
کرد. چون سامانه جدید تاسیس شده بود 
باعث شد به علت آشنایی اندک بخش 
های اجرایی با این سامانه فرایند ثبت نام 
با تاخیر مواجه شود. قول می دهم یکی 
از برنامه های مهم که وزارت آموزش و 
پرورش باید به آن بپردازد الگوی توزیع 

کتاب های درسی باشد.
مشکلی در توزیع کتابها وجود ندارد 
کاظمی افزود: مشکالت تا حدود 
زیادی برطرف شده است. سامانه کتاب 
درسی برای ثبت سفارش تک جلدی هم 
باز است. امکان ندارد که دانش آموزی 
نام کرده باشد و  از چند ماه قبل ثبت 
کتاب هنوز به دستش نرسیده باشد. از 
14۵ میلیون جلد کتابی که توزیع می 

کنیم زیر ۲۵0 هزار جلد باقی مانده که 
هنوز توزیع نشده است. اکنون مشکلی 

در توزیع کتاب های درسی نداریم.
تغییر  مدارس  بازگشایی  زمان 

نمی کند 
زمان  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
نمی  تغییری  دیگر  مدارس  بازگشایی 
کند؟ عنوان کرد: خیر، قرار نیست تغییر 
کند، تغییر هم نکرده است. از روز اول 
سیاست ما در بازگشایی مدارس این بود 
که مدارس روستایی و عشایری از روز 
اول مهر فعالیتشان را آغاز کنند که این 
اتفاق افتاد. مدارس شهری با جمعیت باال، 
آموزش را به صورت مجازی آغاز کردند.

کاظمی ادامه داد: فرایند بازگشایی 
آبان  ابتدای  از  متوسطه  مدارس  برای 
آبان  طی  است  قرار  و  شده  شروع 
الگوی  و  زمان  خودشان  مدارس  ماه 
ما  ترجیح  را مشخص کنند.  بازگشایی 
و ستادملی کرونا هم این بود که از 1۵ 
آذر  اول  از  و  دوم  متوسطه  برای  آبان 
اول  متوسطه  و  ابتدایی  مدارس  برای 

بازگشایی را انجام دهیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
درباره بازگشایی مدارس ابتدایی اظهار 
کرد: وضعیت مدارس ابتدایی مجدد در 
کرونا  ستادملی  آینده  شنبه  روز  جلسه 
مطرح و تصویب می شود. این موضوع 
پذیرفته  کلیاتش  و  مطرح  مرتبه  یک 
شده است. در مجموع مدارس با رعایت 

پروتکلها باز خواهند شد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

الزام ارائه کارت واکسن برای ورود به خوابگاه
معاون دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس درباره شرایط 
حضور دانشجویان در خوابگاه  ها از نیمه آبان گفت: دانشجویانی که برای اسکان به 
دانشگاه مراجعه می کنند، گواهی سالمت و کارت تزریق واکسن را هنگام ورود به 

خوابگاه باید همراه داشته باشند.
“مسعود رضایی« معاون دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه تربیت 
مدرس، درباره ظرفیت خوابگاه ها با توجه به آغاز آموزش حضوری دانشجویان در 
دانشگاه ها از نیمه آبان و موج حضور دانشجویان شهرستان ها در تهران بیان کرد: 
تا پیش از تصمیم گیری های جدید، خوابگاه ها با یک چهارم یا معادل ۲۵ درصد 
در  نفره صرفا  چهار  اتاق  یک  یعنی  بودند،  گرفته  قرار  دانشجویان  استفاده  مورد 

اختیار یک نفر بوده است.
با  اینکه  از  بعد  گفت:  درصد   ۵0 تا  خوابگاه ها  ظرفیت  افزایش  درباره  وی 
همکاران در شورای معاونین 1۳ دانشگاه برتر جلسه برگزار کردیم تقریبا به این 
نتیجه رسیدیم که می توانیم خوابگاه ها را با مجوز وزارت بهداشت و هماهنگی که 
انجام می شود تا ۵0 درصد افزایش دهیم، بدین صورت که خوابگاه های چهار نفره 

به دو نفر و شش نفره تا سه نفر ظرفیت برسد.
معاون دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس توضیح داد: 
بازگشت دانشجویان ما در دانشگاه تربیت مدرس به شکل تدریجی است، همه 
دانشجویانی که با معرفی آموزش و از طریق گروه، دانشکده و دانشگاه واحد عملی 

دارند، امکان اسکان در خوابگاه  ها را خواهند داشت.
رضایی خاطرنشان کرد: همه دانشجویانی که پروپوزال پایان نامه و رساله شان 
مصوب شده و نیاز است که اکنون در خوابگاه حضور داشته باشند نیز در خوابگاه 
اسکان داده می شوند.وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است دانشجویان برای 
ورود به خوابگاه گواهی سالمت و کارت واکسن داشته باشند؟ گفت: با توجه به اینکه 
بیشتر دانشجویان ما دو دز واکسن را دریافت کرده اند دانشجویانی که برای اسکان 
به دانشگاه مراجعه می کنند، لطف کنند گواهی سالمت و کارت تزریق واکسن را 
هنگام ورود به خوابگاه همراه داشته باشند. البته این یک پروتکل کلی بوده و در 

همه دانشگاه ها در حال انجام است.
معاون دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس در واکنش به 
اینکه با توجه به ظرفیت ۵0 درصدی برای خوابگاه ها، آیا برای مابقی دانشجویان 
خوابگاه اضافه کرده اید؟ گفت: خوابگاه ها اضافه نشده اند ولی ظرفیت خوابگاهی 
افزایش یافته است.رضایی افزود: اکنون کسی نمی تواند خوابگاه اضافه کند ولی اگر 
وزارت بهداشت، ستاد مقابله با کرونا و شرایط سالمت کشور و جامعه اجازه دهد، 
می توان ظرفیت خوابگاه ها را افزایش داد.معاون دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی 
دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این سوال که آیا از 1۵ آبان دانشجویان شما 
به شکل صد در صد حضوری می شوند؟ گفت: قرار شده در سراسر کشور شورای 
آموزش عالی هر استان راجع به این موضوع تصمیم بگیرد. طی جلساتی که ما با 
همکاران داشتیم بنا شد؛ حضور دانشجویان تدریجی باشد. اگر شیوع کرونا کمتر 
شود شاید بتوانیم میزان و ظرفیت اسکان را بیشتر هم کنیم ولی فعال سقف۵0 

درصد برای حضور دانشجویان در خوابگاه مطرح شده است.
وی درباره وضعیت حضور دانشجویانی که دارای بیماری زمینه ای هستند و 
دریافت مرخصی تحصیلی برای آن ها توضیح داد: این دوستان می توانند مرخصی 
تحصیلی دریافت کنند اما برای این رویه باید مدارک خود را به مرکز بهداشت دانشگاه 
ارسال کنند و در صورت تایید مرکز بهداشت می توانند مرخصی تحصیلی بگیرند.

می شوند  ارائه  ما  دانشگاه  در  که  واحدهایی  اکنون  البته  داد:  ادامه  رضایی 
ارائه  غیرحضوری  و  مجازی  به شکل  بیشتر  تئوریک  واحدهای  و  هستند  عملی 
مرکز  تایید  و  درس  استاد  هماهنگی  با  می توانند  عملی  واحدهای  برای  شده اند. 

بهداشت دانشگاه پیش ببرند.
معاون دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس درباره ارائه 
غذای دانشجویی در شرایط شیوع کرونا گفت: اگرچه بسته بندی کردن غذا باعث 
تحمیل کلی هزینه خواهد شد اما به دلیل اینکه ممکن است تجمع در سالن های 
غذاخوری موجب شیوع بیشتر کرونا شود، ترجیح بر این است که همچنان غذاها 

به صورت بسته بندی به خوابگاه ها ارسال شود.

دستگیری زن کالهبردار در کرمانشاه
زن جوان با چرب زبانی و اعتماد سازی به بهانه خرید لوازم خانگی ارزان دست به 

کالهبرداری میلیاردی زد.
سردار »علی اکبر جاویدان« رییس پلیس کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
پس از مراجعه چند تن از شهروندان به کالنتری 1۳ فردوسی کرمانشاه و اعالم شکایت از 

زن میانسالی به جرم کالهبرداری، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد زن کالهبردار توانسته با جلب 
اعتماد شاکیان و به بهانه اینکه می تواند برای آنها لوازم خانگی ارزان قیمت تهیه کند، اقدام 
به کالهبرداری 60 میلیارد ریالی کرده است.فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: 
با دریافت این اطالعات، ماموران کالنتری تحقیقات گسترده خود را آغاز و با انجام اقدامات 
اطالعاتی موفق به شناسایی زن کالهبردار شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی 
غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.سردار جاویدان افزود: متهم دستگیر شده در تحقیقات به 
جرم خود اعتراف و برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم الزم تحویل مراجع قضائی شد.

وی در پایان و با بیان اینکه تاکنون ۲۵ نفر از کالهبردار دستگیر شده شکایت کرده اند، 
گفت: افرادی که مورد کالهبرداری و سوء استفاده مالی قرار گرفته اند می توانند با مراجعه 

به کالنتری 1۳ فردوسی شکایت خود را ثبت کنند.

شکایت خواهر زاده از دایی به جرم قتل مادر!
بازپرس ویژه قتل در پرونده مرموزی برای افشای راز مرگ مادر یک خانواده دستور 

نبش قبر را صادر کرد.

چندی قبل پسر جوانی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران از دایی اش در مرگ 
مادرش اعالم شکایت کرد و اظهار داشت دایی اش در مرگ مادرش نقش داشته است.

مرد جوان پیش روی بازپرس جواد شفیعی در شعبه ۵ دادسرای امور جنایی تهران گفت: 
مادرم بیماری قلبی داشت و دریچه های قلبش مصنوعی بود و قلبش با باتری کار می کرد 

و همه خانواده می دانستند که نباید به مادرم استرس و ضربه ای وارد شود.
وی افزود: روز ۲0 تیرماه سال جاری مادرم به خانه پدربزرگم رفته بود و بعد از ۳ روز 
با من تماس گرفتند و اعالم کردند که حالم مادرم بد شده است، به سرعت خودم را به آنجا 
رساندم و دیدم داخل خانه یک پزشک عمومی است و متوجه شدم مادرم فوت کرده است 
اما بستگانم داخل خانه اجازه ندادند جسد مادرم را مشاهده کنم تا اینکه روز خاکسپاری یک 

لحظه صورت مادرم را مشاهده کردم و دیدم صورتش کبود شده است.
پسر جوان ادامه داد: چون پزشک عمومی گواهی فوت مادرم را صادر کرده بود و خانواده 
مادرم اعالم کرده بودند که از کسی شکایت ندارند و جسد مادرم بدون اینکه به پزشکی 
قانونی منتقل شود به خاک سپرده شد تا اینکه متوجه شدم روز ۲۷ تیرماه شنیدم دایی ام 
با مادرم درگیر شده و با مشت به صورت مادرم زده و در این درگیری مادرم به شدت روی 

زمین افتاده و بعد از ۳ روز مادرم فوت کرده است.
پسر جوان پس از اظهار شکایت از دایی اش از بازپرس جنایی خواست تا نبش قبر 
صورت گیرد تا راز مرگ مادرش فاش شود و همه خانواده می دانستند که پزشک اعالم 
کرده بود که اگر به مادرم ضربه ای وارد شود دچار سکته قلبی شده و فوت می کند و دایی 

ام با اطالع از این موضوع با مادرم درگیر شده است.
بدین ترتیب بازپرس شفیعی دستور تحقیقات را از اعضای خانواده زن 6۳ ساله صادر کرد 
و تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران در ابتدا به سراغ پدربزرگ خانواده رفتند.

کارآگاهان در تحقیق از پدربزرگ خانواده پی بردند که دختر و پسرش از سالها قبل 
بر سر یک خانه با هم دچار اختالف بودند و روز حادثه پسر به نام امیر با خواهرش درگیر 
شده و با مشت ضربه ای به صورت او می زند و زن 6۳ ساله در این درگیری روی زمین 
می افتد و پس از ۳ روز به مرگ فرو می رود و پزشک عمومی نیز برگ گوهی فوت را 
صادر می کند. بازپرس شفیعی پس از بررسی های دقیق با توجه به شکایت پسر خانواده 
دستور نبش قبر را صادر کرد و جسد زن 6۳ ساله برای بررسی علت مرگ به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB1۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/88 دربرابر ۲/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز 16۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲0 و R1۵ و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷00(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز ۲،۷60 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

بر  تاکید  با  قضاییه  قوه  اول  معاون 
اینکه این قوه  در برخورد با فساد هیچ خط 
قرمزی، نسبت به هیچ فرد و در هیچ پست 
گزارش های  که  مردم  از  ندارد،  مقامی  و 
خوبی به مراجع صالح برای مبارزه با فساد 

ارائه داده اند، قدردانی کرد.
از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
سازمان بازرسی کل کشور، حجت االسالم 
والمسلمین محمد مصدق در مراسم تکریم 
سازمان  جدید  و  پیشین  رؤسای  معارفه  و 
بازرسی کل کشور افزود: در همه نظام های 
دنیا مقتدرترین حاکمیت، حکومتی است که 
به  باشد و نسبت  نهاد نظارتی قوی داشته 
کارگزاران نظام نظارت جدی صورت دهد.

وی با اشاره به خطبه ۲16 نهج البالغه 
ناظر بر حقوق والی نسبت به مردم و مردم 
نسبت به والی گفت: بر اساس این خطبه، 
موازنه دو طرفه بین حاکم و مردم باید ایجاد 

شود تا جامعه سالم داشته باشیم.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه 
بر  نظارت  بازرسی  سازمان  اصلی  وظیفه 
حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین 
در دستگاه های حاکمیتی است، اظهار داشت: 
اگر این وظیفه به درستی انجام شود، جامعه 

و کارگزاران سالم می شوند.
مصدق یکی از شاخصه های کارگزاران 
روحیه  نداشتن  را  )ع(  علی  امام  دیدگاه  از 
اشرافی گری عنوان کرد و با اشاره به خطبه 
دیگری از نهج البالغه افزود: در این خطبه 
اشاره شده که یکی از کارگزاران حکومت و 
یاران نزدیک خیانتی انجام داده بود و امام 

عملش  کیفر  به  را  خائن  فرمود  )ع(  علی 
را  خیانتش  با  مناسب  شرعی  حد  برسان، 
بر او جاری کن و خائن را رسوا کن تا هم 
و  شود  دیگران  عبرت  باعث  او  سرنوشت 
هم دیگر فرصتی و امکانی برای خیانت و 

فساد پیدا نکند.
وی ادامه داد: وقتی گفته می شود که 
مجازات با رفتار ارتکابی و جرم متناسب باشد 
اگر دو نمونه از این جرایم با این مجازات اجرا 
شود، هیچکس جرات نمی کند به بیت المال 

مسلمین دست درازی کند.
تصریح  قضایی  دستگاه  اول  معاون 
کرد: امروز قوای سه گانه با همکاری مردم، 
انتظار  و  به حق  خواسته  که  دارند  آمادگی 
رسوا  و  بیت المال  استرداد  بر  مبنی  مردم 

کردن خائنان را تحقق بخشند.
مصدق تاکید کرد: دستگاه قضایی به 
جد به دنبال کشف فساد است و به وظایف 
خود عمل می کند. وقتی برخی پرونده های 
دنبال  را  آنها  در  فساد  وقوع  منشا  و  مهم 
که  می شود  نمایان  نکته  این  می کنیم، 
عمل  خود  وظایف  به  وقت  مسئوالن  اگر 
پرونده  موضوع  فساد  هیچوقت  می کردند 
و  موضوع  بنابراین  نمی پیوست؛  وقوع  به 
منشا فساد را باید در دولت پیگیری کرد و 
اگر فساد واقع شد قوه قضاییه مکلف است 

پیگیری کند.
حاضر  مسئوالن  از  قدردانی  با  وی 
ریاست  و  خود  سوی  از  مراسم،  این  در 
والمسلمین  حجت االسالم  از  قضاییه  قوه 
بازرسی  سازمان  سابق  رییس  درویشیان 

وی  ارزشی  و  مجدانه  تالش های  دلیل  به 
تشکر کرد.

اشاره  با  قضاییه  قوه  اول  معاون 
سمت  به  ییان  خدا ذبیح اهلل  انتصاب  به 
گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  ریاست 
بابایی معاون رییس کل دادگستری  حسن 
استان تهران به سمت ریاست سازمان ثبت 
شد.معاون  منصوب  کشور  امالک  و  اسناد 
حجت االسالم  انتصاب  به  قوه قضاییه  اول 
 والمسلمین درویشیان به عنوان رییس دفتر 
اشاره  جمهوری  ریاست  نهاد  ویژه  بازرسی 
سازمان  جدید  رییس  خداییان  از  و  کرد 
بازرسی به عنوان فردی یاد کرد که در همه 

مسئولیت ها خوش درخشیده است.
وی با بیان اینکه رئیس سابق سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور موضوع کاداستر 
را به نحو احسن انجام دادند، تصریح کرد: 
وقتی به دنبال جایگزین ایشان بودیم ریاست 
قوه قضاییه تاکید داشت که فرد مورد نظر باید 
کسی باشد که بتواند کار دکتر خداییان در 
به  مسلط  و  دهد  ادامه  را  کاداستر  موضوع 

فناوری نوین و مدیریت آن باشد.
مصدق به بیان انتظارات خود از رییس 
جدید سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و بر 
تحقق موارد ششگانه مقرر در حکم انتصاب 
معظم  رهبر  سوی  از  قضاییه  قوه  ریاست 

انقالب تاکید کرد.
وی برخی از انتظارت را توجه به سند 
تکالیف  در  ریزی  برنامه  و  قضایی  تحول 
کل  بازرسی  سازمان  خصوص  در  مقرر 
کشور، توجه به پیشگیری به جای مچ گیری 

در حین مبارزه با فساد، خودداری از هرگونه 
دارای شائبه سیاسی و جناحی در  اقدامات 
تعیین خط مشی سازمان بازرسی و مدیریت 

آن عنوان کرد.
کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  اول  معاون 
سازمان بازرسی باید اثبات کند که تابع یک 
جناح خاصی نیست و به دنبال انجام وظیفه 
است و در انجام وظیفه نباید کوتاهی کند 

همچنان که تاکنون اینگونه بوده است.
وی همکاری مستمر و قوی با دیوان 
عدالت اداری را مورد توجه قرار داد و افزود: 
بسیار  جایگاه  یک  اداری  عدالت  دیوان 
باالیی است به شرطی که نهادهای نظارتی 
همکاری کنند و کارگروه های مشترک بین 
دیوان عدالت و سازمان بازرسی تشکیل شود 
تا آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه ای در 

وزارتخانه ها بر خالف قانون صادر نشود.
به  اشاره  با  قضاییه  قوه  اول  معاون 
حضور برخی از مسئوالن در این مراسم از 
آن ها خواست که نسبت به طرح همترازی 
و  دهند  انجام  تدبیری  دیگر  نهادهای  با 
دریافتی  حاکمیتی،  نهاد   40 بین  در  گفت: 
است  کمتر  همه  از  قضاییه  قوه  کارگزاران 
بد  بسیار  قضاییه  قوه  کارکنان  وضعیت  و 
است بنابراین در مورد طرح طرح همترازی 

با نهادهای دیگر تدبیری در مجلس کنید.
رییس  و  بنده  اظهارداشت:  مصدق 
این  و  بگذاریم  وقت  حاضریم  قضاییه  قوه 
داریم  درخواست  و  کنیم  اثبات  را  موضوع 
بودجه قوه قضاییه مثل سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی شود.

معاون اول قوه قضاییه:

دستگاه قضایی به جد به دنبال کشف فساد است 
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و  اقتصادی  امور  وزیر 
که  است  کرده  اعالم  دارایی 
به زودی دولت الیحه »مالیات 
بر مجموع درآمد« را به مجلس می برد. 
امید آن می رود که با تبدیل این الیحه 
افزایش  و  تقویت  کنار  در  قانون،  به 
درآمدهای مالیاتی در بودجه سال های 
و  طبقاتی  شکاف  کاهش  شاهد  آتی، 

تحقق عدالت مالیاتی نیز باشیم.
به گزارش دنیای جوانان، اصالح 
و  ارکان  مهمترین  از  مالیاتی  نظام 
بودجه  ساختار  اصالح  اصلی  پیش نیاز 
پایدار  منابع  به  دستیابی  برای  است. 
و  نفت  به  بودجه  وابستگی  کاهش  و 
و  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  همچنین 
برقراری عدالت مالیاتی و کمک به بهبود 
عدالت اجتماعی چاره ای جز اصالح نظام 

مالیاتی نیست.
از  و  است  فرادولتی  موضوع  این 
مدت ها قبل ضرورت آن احساس می شد 
و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده 
انجام شده  کارهای  این حال  با  است. 
ملموسی  دستاورد  هنوز  و  نبوده  کافی 
حاصل نشده است. اما به نظر می رسد 
را  کار  این  انجام  اراده  سیزدهم  دولت 
دارد و هم می تواند در ادامه اقدام های 
به  را  مالیاتی  نظام  اصالح  شده  انجام 

سرانجام برساند.
در  اقتصاد  وزیر  خاطر  همین  به 
رئیس  منظور«،  »داود  انتصاب  حکم 
بر  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  جدید 
به  شدن  عادالنه  و  هوشمندسازی 
عنوان دو رکن مالیات ستانی، گسترش 
فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد عمومی 
به نظام مالیاتی به منظور ارتقای تمکین 
داوطلبانه مودیان و افزایش منابع درآمد 
دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به 
بودجه  مقاوم سازی  و  نفتی  درآمدهای 

تاکید کرد.
»سید احسان خاندوزی« با اشاره 
به ضرورت اصالح نظام مالیاتی، افزود: 
نمی توان میل تاریخی به سوداگری در 
طریق  از  مگر  کرد،  کنترل  را  کشور 
مالیات عایدی بر سرمایه؛ همچنین از 
طریق مالیات بر مجموع درآمد می توان 
فرار مالیاتی یا تمایل به معافیت ها را در 

اقتصاد کشور کنترل کرد.

به  که  جلسه ای  در  به تازگی  وی 
بودجه 1401   منظور هماهنگی الیحه 
در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل 
شد با حمایت از رویکرد اصالح بودجه 
در  گفت:  مالیاتی،  پایه های  افزایش  و 
بر  لیات  ما الیحه  به زودی  تالشیم 

مجموع درآمد را به دولت ببریم.
مالیات بر مجموع درآمد چیست؟

مالیات بر درآمد یکی از مهمترین 
انواع مالیاتی است که شامل دو دسته 
حقوقی  اشخاص  درآمد  بر  لیات  ما
)شرکت ها( و مالیات بر درآمد اشخاص 
بر  مالیات  اخذ  برای  می شود.  حقیقی 
شیوه  دو  به  حقیقی  اشخاص  درآمد 
جداگانه )اخذ جداگانه مالیات از پایه های 
مختلف درآمدی( و یکپارچه )مالیات بر 

مجموع درآمد( عمل می شود.
منبع  هر  برای  در شیوه جداگانه، 
درآمدی یک نرخ جداگانه وضع می شود 
و گاهی معافیت پایه تا سقف مشخصی 
برای هر منبع درآمدی معین می کنند. 
در مرحله اجرا نیز مالیات ها به صورت 
تفکیک شده و بدون در نظر گرفته شدن 

منابع درآمدی دیگر اخذ می شود.
در شیوه مالیات بر مجموع درآمد، 
اشخاص  درآمدی  منابع  همه  مالیات 
حقیقی با نرخ مشخص و لحاظ معافیت 
پایه یا هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی 

محاسبه و اخذ می شود.
هدف  افراد  درآمد  مجموع  وقتی 
افراد  مالیات ستانی باشد آن وقت همه 
در  یکسان  به  مالیاتی  نظام  در  جامعه 
نظر گرفته شده و بر اساس تفاوت های 
درآمدیشان دسته بندی می شوند. دیگر 
و  است  کارمند  نفر  یک  نیست  مهم 

آن  مهم  کارخانه دار.  یا  کارگر  دیگری 
است که درآمدهای مختلف افراد یک 
کاسه شده و بر اساس قوانین و مقرراِت 
مالیات  درآمد«  مجموع  بر  »مالیات 

محاسبه شده اخذ می شود.  
نوعی  به  جینی  ضریب  شاخص 
به  ا  ر کشور  در  جتماعی  ا لت  عدا
به  که  آنجایی  تا  می گذارد.  نمایش 
نظام مالیات ستانی مربوط می شود این 
شاخصی می تواند نشان دهد که آیا بعد از 
اجرای مالیات بر مجموع درآمد وضعیت 
شکاف طبقاتی و به عبارت دیگر عدالت 
عمودی بهتر شده است یا نه؟ در حال 
حاضر ضریب جینی در کشور وضعیت 

مناسبی ندارد.
مرکز آمار در آخرین گزارش خود از 
وضعیت ضریب جینی اعالم کرد: ضریب 
جینی خانوارهای شهری و روستایی به 
که  است   0.۳۵۹0 و   0.۳8۳۵ ترتیب 
نسبت به سال قبل به ترتیب 0.0008 و 
0.00۵1 افزایش نشان می  دهد. افزایش 
این عدد و نزدیک شدن آن به عدد یک 
)1( بیانگر بیشتر شدن شکاف طبقاتی و 
کاهش عدالت اجتماعی در توزیع ثروت 

در جامعه است.
درآمد،  مجموع  بر  لیات  ما در 
موضوع رعایت عدالت از اهمیت زیادی 
مالیات دو  نوع  این  برخوردار است. در 
افقی و عدالت عمودی در  نوع عدالت 

نظر گرفته می شود.
است  معنی  این  به  افقی  عدالت 
که عدالت میان مالیات دهندگان برقرار 
باشد و از افرادی که درآمد مشابه دارند 
به طور یکسان مالیات اخذ شود. عدالت 
افقی زمانی به طور کامل محقق می شود 

که بر درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی 
از سرمایه نرخ های متفاوتی وضع نشود 
و همچنین برخی از مشاغل و اصناف 
لیاتی  ما تخفیف  یا  معافیت  مشمول 

نشوند.
عدالت عمودی به عدالت اجتماعی 
و بهبود یا بدتر شدن شکاف طبقاتی از 
طریق ابزار مالیات اشاره دارد. به عبارت 
دیگر عدالت عمودی در مالیات به این 
مالیات،  ابزار  طریق  از  که  است  معنی 
دهک های  و  اجتماعی  طبقات  فاصله 
با  جامعه ای  و  شود  کاسته  درآمدی 
لیات  ما وضع  ز  ا پس  بهتر  بری  برا

ایجاد شود.
افراد  درآمد  مجموع  بر  مالیات 
فرار  راه های  کردن  مسدود  طریق  از 
مالیاتی، عدالت مالیاتی را محقق خواهد 
کرد. تاکنون فقط کارمندان بخش دولتی 
و تا حدودی بخش خصوصی بودند که 
مالیات بر درآمدشان قبل از واریز حقوق 

به حساب آنها وصول می شد.
جای  به  ن  یرا ا در  قع  ا و در 
افراد، بر مالیات  از درآمد  مالیات ستانی 
بر  مالیات  و  کارها  و  شرکت ها، کسب 
این  در  می شود.  تاکید  افزوده  ارزش 
مهم  آنان  درآمد  میزان  و  افراد  موارد 
نیست بلکه میزان درآمد خالص کسب 

و کار از اهمیت برخوردار است.
با اجرایی شدن مالیات بر مجموع 
مبنای  آنان  درآمد  میزان  افراد  درآمد 
بدان  این  می گیرد.  قرار  مالیات ستانی 
راه های  از  که  افرادی  که  است  معنی 
دیگر  می کنند  درآمد  کسب  مختلفی 
از  را  خود  درآمد  از  بخشی  نمی توانند 
دید سازمان امور مالیاتی دور نگه دارند. 
بدین ترتیب می توان به تحقق عدالت 

مالیاتی امیدوارتر بود.
طریق  ز  ا د  فرا ا برخی  کنون  ا
در  و  رسمی  غیر  بازارهای  در  فعالیت 
بازارهایی مانند ارز، طال و غیره فعالیت 
خودداری  مالیات  پرداخت  از  و  کرده 
مالیات  طرح  اجرای  با  اما  می کنند، 
نند  نمی توا دیگر  سرمایه  عایدی  بر 
این  را مخفی کنند، زیرا  این درآمدها 
درآمدها به حساب اعضای خانوار واریز 
تحت  درآمدها  این  همه  و  شود  می 

شمول مالیات قرار خواهند گرفت.

4 هزار و 340 صندوق امانات به مجموع صندوق های امانات بانک 
گردشگری افزوده شد

با افتتاح صندوق امانات شعبه یوسف آباد تهران، چهار هزار و ۳40 صندوق 
به مجموع صندوق های امانات بانک گردشگری افزوده شد.

بانک گردشگری در حال حاضر در کرمان)شعبه مرکزی( ، اصفهان) شعبه 
مرکزی(، شعبه مهستان تهران و شعبه سه راه عمار تهران دارای صندوق امانات 
است و عالوه بر شعبه یوسف آباد تهران که امروز صاحب صندوق امانات شد، قرار 
است ۳ شعبه جدید نیز در آینده نزدیک این خدمت را در اختیار مشتریان بگذارند. 
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، قائم مقام بانک گردشگری در 
مراسم آغاز فعالیت صندوق امانات این بانک در شعبه یوسف آباد تهران بر ضرورت 

حفاظت از اسناد و دارایی های ارزشمند مشتریان تاکید کرد.
حسین رحمتی گفت: صندوق های امانات بانک در شرایط امروز بهترین راه 

برای حفظ اسناد ارزشمند و سرمایه های مردم است.
وی افزود: صندوق امانات بانک باید با امنیت کامل در دسترس عموم مردم به 
ویژه مشتریان باشد تا نسبت به حفظ امنیت سرمایه های خود اطمینان حاصل کنند.

رحمتی تصریح کرد: ارائه خدمات نوین بانک گردشگری از جمله افتتاح حساب 
آنالین سبب شده تا این بانک طی دو سال اخیر در ردیف سه بانک برتر کشور از 

دیدگاه مشتریان قرار گیرد.
بانک گردشگری شعبه یوسف آباد تهران در مجموع چهار هزار و ۳40 صندوق 
امانات کوچک، متوسط و بزرگ دارد که متقاضیان واجد شرایط می توانند از این 
صندوق ها استفاده کنند. شرایط استفاده از صندوق امانات بانک گردشگری برای 
همه افراد یکسان و مدت اجاره این صندوق ها یک ساله است و تمدید آن منوط 
به موافقت بانک خواهد بود. همچنین زمان استفاده از صندوق امانات بانک فقط 

در ساعات اداری میسر است.

در استان  تولید  رونق  تعاون از  توسعه  های بانک  حمایت  تداوم 
بوشهر

استان  اقتصاد  شکوفایی  در  ای  توسعه  بانک  عنوان  تعاون به  توسعه  بانک 
در سنوات گذشته نقشی تأثیرگذار را در منطقه ایفا کرده وحمایت از کارآفرینان ، 
شرکت های تعاونی تولیدی فعال در شهرستان ها و طرح های اشتغال زا که در 
رونق تولید و اقتصاد استان تاثیر گذار هستند را در اولویت پرداخت تسهیالت در 

سال جاری قرار داده است .
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان بوشهر ، 
در راستای تداوم سیاست های حمایتی از بخش تولید و رونق اشتغال و کارآفرینی 
، بانک توسعه تعاون با اعطای تسهیالت ۲ میلیارد ریالی از محل طرح اشتغال پایدار 
تولید ملحفه  بافان جنوب که در زمینه  تعاونی تولیدی چوکه  به شرکت  روستایی 
یکبار مصرف و گان بیمارستانی و البسه مدارس و تولید ماسک در شهرستان دشتی 

فعالیت دارد ،حمایت کرد .
این شرکت تولیدی موجب ایجاد اشتغال مستقیم برای 10 نفر در شهرستان 
دشتی شده، ظرفیت تولید شرکت ساالنه ۲00 هزار گان بیمارستانی و 400هزار ملحفه 
یکبار مصرف بیمارستانی بوده که در کارگاهی به مساحت400 متر مربع در شهرستان 
دشتی روستای محمد آباد محصوالت خود را تولید و در بازار استانی توزیع می کند.

گفتنی است شرکت تعاونی تولیدی چوکه بافان جنوب در سال 1۳۹6 رسما 
فعالیت خود را آغاز کرده و در همایش تعاونی های برتر استان در هفته تعاون سال 

جاری از جمله تعاونی های برتر استان بوشهر شناخته شده است .

تسهیالت اشتغال روستایی توسعه تعاون از 2۶ هزار میلیارد ریال 
گذشت

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح ملی »اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری « از ۲6 هزار میلیارد ریال گذشت.

به گزارش  روابط عمومی بانک توسعه تعاون، از ابتدای اجرای طرح »اشتغال 
این طرح  بانک عامل  به عنوان  تعاون  توسعه  بانک  پایدار روستایی وعشایری«، 

اقدامات و فعالیت های قابل توجهی در این موضوع انجام داده است.
عملکرد بانک توسعه تعاون بر اساس گزارش سامانه کارا نشان می دهد که تا 
پایان مهر ماه سال جاری به بیش از ۲6 هزار و ۵00 طرح در سراسر کشور تسهیالت 
اشتغالزایی پرداخت شده است. که براین اساس میزان تسهیالت پرداختی نیز به ۲6 

هزار و۲00 میلیارد ریال نزدیک شده است.
این گزارش می افزاید،این میزان تسهیالت توانسته است حدود ۵۲ هزار شغل 

پایدار در استان های کشور ایجاد کند.
گفتنی است استان های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیالن و 
فارس به عنوان پنج استان اول کشور در پرداخت تسهیالت در این طرح ملی به 

شمار می آیند.
4۷4۵طرح معرفی شده در استان کرمانشاه از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری بهره مند شده اند، تسهیالت پرداختی توانسته است ۵ هزار و ۷88 اشتغال 

جدید دراین استان ایجاد نماید.
این گزارش تصریح می کند، استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، گیالن 
و فارس هرکدام به ترتیب با 1۹۵۹، 144۹، 1۳۵0 و 118۲ طرح در رتبه های دوم تا 
پنجم پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری قرار داشته اند. از ناحیه 
تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون ۲۷18 شغل در سیستان و بلوچستان، ۲0۲4 
استان  در  و ۲۵۳۲ شغل  گیالن  استان  در  گلستان، ۲0۷1 شغل  استان  در  شغل 

فارس ایجاد شده است.
میزان تسهیالت پرداختی در استان کرمانشاه بیش از ۲هزار و ۳0۳ میلیارد 
ریال،در استان سیستان و بلوچستان یک هزارو ۲۵۳ میلیارد ریال ، در استان گلستان 
یک هزار و 8۲ میلیارد ریال ،در استان گیالن یک هزار و 111 میلیارد ریال و در 

استان فارس یک هزار و ۲۳4 میلیارد ریال برآورد شده است.
بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک و یک صندوق کارآفرینی وظیفه پرداخت 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی وعشایری را بر عهده دارد.این طرح بزرگ ملی از 

سال 1۳۹۷ به طور رسمی آغاز شده است.

مجموع صندوق های امانات بانک گردشگری افزایش یافت
با افتتاح صندوق امانات شعبه یوسف آباد تهران، چهار هزار و ۳40 صندوق 

به مجموع صندوق های امانات بانک گردشگری افزوده شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، بانک گردشگری در حال حاضر 
در کرمان)شعبه مرکزی( ، اصفهان) شعبه مرکزی(، شعبه مهستان تهران و شعبه 
سه راه عمار تهران دارای صندوق امانات است و عالوه بر شعبه یوسف آباد تهران 
که امروز صاحب صندوق امانات شد، قرار است ۳ شعبه جدید نیز در آینده نزدیک 

این خدمت را در اختیار مشتریان بگذارند.
قائم مقام بانک گردشگری در مراسم آغاز فعالیت صندوق امانات این بانک 
ارزشمند  دارایی های  و  اسناد  از  حفاظت  ضرورت  بر  تهران  آباد  یوسف  شعبه  در 

مشتریان تاکید کرد.
حسین رحمتی گفت: صندوق های امانات بانک در شرایط امروز بهترین راه 

برای حفظ اسناد ارزشمند و سرمایه های مردم است.
وی افزود: صندوق امانات بانک باید با امنیت کامل در دسترس عموم مردم به 
ویژه مشتریان باشد تا نسبت به حفظ امنیت سرمایه های خود اطمینان حاصل کنند.

رحمتی تصریح کرد: ارائه خدمات نوین بانک گردشگری از جمله افتتاح حساب 
آنالین سبب شده تا این بانک طی دو سال اخیر در ردیف سه بانک برتر کشور 
از دیدگاه مشتریان قرار گیرد.بانک گردشگری شعبه یوسف آباد تهران در مجموع 
چهار هزار و ۳40 صندوق امانات کوچک، متوسط و بزرگ دارد که متقاضیان واجد 

شرایط می توانند از این صندوق ها استفاده کنند.
شرایط استفاده از صندوق امانات بانک گردشگری برای همه افراد یکسان و 
مدت اجاره این صندوق ها یک ساله است و تمدید آن منوط به موافقت بانک خواهد 
بود.همچنین زمان استفاده از صندوق امانات بانک فقط در ساعات اداری میسر است.

خبر چهارم
معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت؛ 

واکاوی یک خبر؛
عدم اجازه بهره برداری ایران از چاه های گازی که نیست!

ادعای سلب اختیار حق ایران برای برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی 
خود در دریای خزر در چند روز گذشته در حالی مطرح شده که اصال این هشت 

حلقه چاه وجود خارجی ندارد.
به گزارش دنیای جوانان، احتمال وجود منابع هیدروکربوری در بخشی از دریای 
خزرکه به ساختار زمین شناختی چالوس معروف است، نخستین بار در خرداد امسال از 
سوی مدیراکتشاف شرکت ملی نفت ایران مطرح شد. ساختار چالوس به طور کامل در 
بخش شمال ایران و در خزر واقع شده است و میدان مشترک با دیگر کشورها نیست.
این موضوع در حالی رسانه ای شد که پیش از این در سال ۹1، ایران موفق 
شده بود با تکیه بر ناوگان خود در دریای خزر، میدان نفتی سردار جنگل را کشف 
کند. میدانی که البته هنوز به مرحله تولید نرسیده و با توجه به آنکه جزو میادین 

مستقل ایران است، عجله ای نیز برای برداشت از آن وجود ندارد.
با این حال، اکتشاف منابع نفت و گاز حتی اگر برای برداشت فوری نیز نباشد، 
همواره از سوی شرکت های بزرگ نفتی انجام می شود. توجه به همین موضوع باعث 
شد تا ایران در سال ۲01۹ در رتبه نخست کشف منابع نفت و گاز جهان قرار بگیرد.
از آنجا که بیشتر اکتشافات ایران در بیش از 100 سالی که از صنعت نفت در 
کشورمان می گذرد، در مناطق جنوبی بوده، در سال های اخیر توجه به دریای خزر 

برای کشفیات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی ها نشان از ساختار زمین شناختی در بستر دریای خزر و در آب های ایران 

داشت که نام آن را ساختار چالوس گذاشتند.
ساختاری که هنوز هم مشخص نیست که منابع نفتی و گازی در دل خود 
داشته باشد. ساختار چالوس که پس از ساختار البرز بزرگترین ساختار دریای خزر بوده 
و بر اساس مطالعه طرح توسعه استراتژیک میادین هیدروکربوری حوضه خزر جنوبی 
و همچنین نتایج عملیاتی ناشی از حفاری اکتشافی چاه های میدان سردار جنگل، 
ساختار چالوس دارای پتانسیل وجود ذخائر عظیم گازی به حجم 1۲0 تریلیون فوت 
مکعب گاز درجا است. )باید توجه داشت که این ارقام، تخمینی است و شاید پس از 

اکتشاف، وجود ذخایر نفت و گاز تایید نشود.(
بنابراین اگر اکتشاف در ساختار چالوس موفق باشد، تقریبا برابر با یک چهارم 
حجم میدان گازی پارس جنوبی در دریای خزر منابع گازی کشف می شود. موضوعی 
که عمال این ساختار را در جایگاه دهمین مخزن گازی بزرگ دنیا قرار خواهد داد.  
از طرف دیگر این ساختار پتانسیل تولید تقریبا معادل تولید 11 فاز پارس جنوبی 

در شرایط فعلی است.  
با این حال هنوز هیچ میدان نفتی و گازی در این ساختار کشف نشده و حتی در 
شهریورماه امسال رئیس هیئت مدیره نفت خواسته تا در نخستین فرصت، اکتشاف در 
آن آغاز شود  و بالفاصله پس از اکتشاف، عملیات آزمایش طوالنی مدت چاه برای 
چند ماه جهت ارزیابی پتانسیل تولید از مخزن در آن اجرا شود تا بر اساس نتایج آن 

بهترین برنامه توسعه میدان تهیه و اجرا شود.
ماجرای 8 چاهی که وجود خارجی ندارند

با این حال در روزهای گذشته، ادعایی مبنی بر سلب اختیار ایران از هشت 
حلقه چاه گازی خود در دریای خزر منتشر شد. خبری که بازتاب زیادی داشت اما 
بررسی های ایرنا نشان داد که اصال این هشت حلقه چاه هنوز وجود خارجی ندارند 

تا بتوان ایران را در برداشت از آنها سلب اختیار کرد.
در باال نیز تاکید شد که وجود ساختار چالوس لزوما به معنای وجود میادین 
عظیم نفت و گاز نیست، بلکه تنها احتمال اکتشاف نفت و گاز را در این بخش باال 
می برد. یعنی بسیار محتمل است که با انجام عملیات اکتشاف اصال هیچ منبع گازی 

در ساختار چالوس کشف نشود و یا رقم کشف شده بسیار کوچک باشد.
 حاال در شرایطی که هنوز حتی وجود منابع نیز تایید نشده، برخی مدعی شده اند 
طبق توافق قبلی با روسیه ایران حق برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی در دریای 

خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد.
در این ادعا همچنین از معاهده و توافق ایران با روسیه صحبت به میان آمده که 
بر اساس آن تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی 

جوابگو است، ایران حق استخراج منابع گازی دریای خزر را ندارد.
واکنش شرکت نفت خزر به ادعای بی پایه

ادعایی که بر اساس اعالم شرکت نفت خزر، با موضوع وجود توافقی میان 
ایران و روسیه مبنی بر سلب اختیار روسیه از ایران برای برداشت از چاه های گازی 
در محدوده آبی کشورمان در خزر، مصداق نشر اکاذیب، کامال  بی پایه و در تضاد با 

اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.   
حتی سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه نیز شهریور ماه سال جاری تاکید 
کرده بود که منافع ملی ایران مستقل است و به هیچ کشوری گره نخورده و سیاست 
خارجی ما به هیچ بلوک خاصی وابسته نبوده و همیشه تالشمان این بوده که بر 

اساس منافع ملی خودمان عمل کنیم.
از سوی دیگر، روابط نفتی ایران و روسیه در طول سالیان گذشته، همواره روابطی 
مطلوب و براساس منافع دو طرف بوده و بدیهی است ایران همواره در حوزه خزر، با 
قدرت و بر اساس منافع ملی به نحوی عمل می کند که ضمن حفظ استقالل و عزت 
کشورمان، روند فعالیت های اکتشافی و توسعه ای صنعت نفت بر اساس برنامه های از 

پیش تعیین شده و سیاست های کالن ایران ادامه یابد.
بنابراین سلب اختیار از ایران برای برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی در 
محدوده آبی ایران در خزر کامال غیرعلمی و غیرکارشناسی و به نوعی تداعی کننده 
روابط شوروی و ایران در دهه 1۳۲0 است که متاسفانه از عدم شناخت نسبت به توان 
و قدرت سیاسی جمهوری اسالمی ایران و همینطور ناآشنایی با مباحث زمین شناسی، 

حفاری و اکتشاف منابع هیدروکربوری حکایت دارد.
باالدستی نفت و گاز، وجود یک ساختار   طبق رویه های جاری در صنایع 
هیدروکربوری پس از مطالعات ژئوفیزیکی موفق تایید می شود و پس از عملیات حفاری  
است که نفتی یا گازی بودن ساختار را مشخص می کند. حال اینکه وجود 8 چاه بزرگ 

گازی در خزر جنوبی از کجا به ذهن مصاحبه شونده رسیده است، جای سوال دارد.

برنامه وزارت اقتصاد برای تحقق عدالت مالیاتی؛

مالیات بر مجموع درآمد راهکاری برای کاهش شکاف طبقاتی
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زیر نظر: محمد امامی

سناریویی که تکراریست؛

شاید گاز هم مانند برق، گران  شود!
مشترکان تنها در شش ماه، همزمان گرما، خاموشی و افزایش قیمت 
برق را تجریه کردند و حاال با اظهارات وزیر نفت، به نظر می رسد سناریویی 

تکراری برای گاز در حال تکرار شدن است.
انگار همزمان با سرد شدن تدریجی هوا، زمزمه های کمبود گاز هم 

شروع می شود.
گاز  درصد کل   ۷۳ منتشر شد،   ۹۹ در سال  که  آماری  آخرین  طبق 
کشور در بخش خانگی مصرف شده بود. حاال شرکت ملی گاز قصد دارد با 
افزایش تعرفه گاز مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند، مصرف 

گاز را کنترل کند.
اوجی، وزیر نفت همین چند وقت پیش اعالم کرد که تعرفه گاز برای 

مشترکان پرمصرف، افزایش می یابد.
مطابق  که  مشترکانی  قبض  تعرفه  بود  کرده  اضافه  نفت  وزیر  البته 

جدول های شرکت ملی گاز ایران مصرف کنند، تغییری نمی کنند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود تابستان امسال، کمبود برق، تعرفه 
برق را هم گران کرد. سناریوی گرانی بی صدای گاز، آن جایی شذت می گیرد 
که بدانیم  وزیر نفت همین چند ماه پیش گفته بود احتماال در روزانه ۲00 

میلیون متر مکعب  کسر گاز در فصل زمستان داشته باشیم.
تابستان همین امسال بود که قبض های نجومی داد مردم را در آورد، 
برق  قیمت  می گفت  و  می کرد  رد  را  مشترکان  ادعای  ماه ها  برق  شرکت 
افزایش نداشته اما سرانجام ناچار شد رسما اعتراف کند که قبض برق برخی 

از مشترکان را با تعرفه انرژی ها تجدیدپذیر حساب کرده است.
چدی پیش هم مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در گفتگوی 
زنده خبری اعالم کرده بود که مصرف انرژی در ایران نسبت به کشورهای 
اروپایی حدود سه برابر است. حاال باید پرسید این  اظهارات هم مقدمه گران 

کردن گاز است؟
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زیر نظر: بهنام مومنی

گزارش دنیای جوانان؛

بازار خودرو در رکود مطلق!
 اخبار مربوط به تغییر نظام قیمت گذاری خودرو و همچنین حذف سیستم 
قرعه کشی، تاثیری بر بازار خودرو نداشته و رکود همچنان بر معامالت حکمفرما 
بوده و قیمت ها اندکی افزایش داشته است؛ بیشترین میزان معامالت در اختیار 

خودروهای داخلی و مونتاژی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان است.
درب بازار خودرو در دو ماه اخیر همچنان بر یک پاشنه می چرخد، تغییر 
خاصی نداشته، رکود بر خرید و فروش ها حاکم بوده است و هر از گاهی شاهد 
افزایش یا کاهش یک دو میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی هستیم که 

پس از مدت کوتاهی دوباره به قیمت قبلی باز می گردد.
داغ  بحث  به  دستوری  قیمت گذاری  حذف  موضوع  اخیر  وقت  چند  در 
مسووالن و فعاالن بازار سرمایه تبدیل شده بود، به طوری که »سید احسان 
خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه و در 10 آبان ماه اظهار 
داشت: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاری های مضّر 
به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو 

توسط وزارت صنعت منتشر خواهد شد.
و  معدن  صنعت،  وزیر  فاطمی امین«  »سیدرضا  گذشته  هفته  همچنین 
تجارت در مراسم افتتاح خط تولید تارا اتوماتیک در جمع خبرنگاران، افزود: تا 
پایان سال دست کم 100 هزار خودرو، بیش از برنامه طراحی شده امسال تولید 
خواهد شد، همچنین تولید در سال آینده 1.6 میلیون دستگاه خواهد شد و دیگر 

قرعه کشی نخواهیم داشت.
با این حال رصد بازار خودرو در روزهای اخیر حکایت از افزایش قیمت 
چند میلیون تومانی محصوالت داخلی دارد و به طور شاخص قیمت پراید 111 

به عنوان یکی از خودروهای پرطرفدار بازار به 160 میلیون تومان رسید.
در فضای مجازی و سایت های خودرویی در گروه سایپا هر دستگاه پراید 
111 )مدل ۹۹( صفر کیلومتر 160 میلیون تومان، پراید 1۳1 )مدل ۹۹( 141 
میلیون  تیبا صندوق دار 1۵4  تومان،  میلیون  پراید 16۹  وانت  تومان،  میلیون 
تومان، تیبا هاچ بک 166 میلیون تومان، کوئییک معمولی 1۷4 میلیون تومان، 
کوئیک با دنده اتوماتیک ۲۳۷ میلیون تومان، کوئیک آر 1۷6 میلیون تومان، 
ساینا 166 میلیون تومان، ساینا پالس 186 میلیون تومان و شاهین ۳۲0 میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.
 ۲60 حدود  تیپ۲   ۲06 پژو  دستگاه  هر  ایران خودرو  گروه  در  همچنین 
 ۲06 پژو  تومان،  میلیون   ۲۹0  )۹۹ )مدل   ۵ تیپ   ۲06 پژو  تومان،  میلیون 
صندوق دار ۳1۲ میلیون تومان، پژو 40۵ جی. ال. ایکس دوگانه سوز )مدل ۹۹( 
۲۳۷ میلیون تومان، پژو 40۵ اس. ال. ایکس ۲۷6 میلیون تومان، سمند ال. 
ایکس ۲۵۲ میلیون تومان، پژو پارس سال ۲۹4 میلیون تومان، پژو پارس با 
موتور تی. یو۵ حدود ۳۲۷ میلیون تومان، پژو ۲0۷ با دنده دستی ۳۳4 میلیون 

تومان، پژو ۲0۷ دنده اتوماتیک 4۳۵ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۳۷ میلیون 
تومان، دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک 46۷ میلیون تومان و تارا 400 میلیون 

تومان ارزش گذاری شدند.
فروکش کردن تقاضای سرمایه گذاری برای خودرو

گفت:  پایتخت  خودروی  نمایشگاه داران  اتحادیه  رییس  زمینه،  این  در 
هرچند در مجموع خرید و فروش ها اندک و انگشت شمار است، اما بیشترین 
میزان معامالت در خودروهای داخلی و مونتاژی با ارزش کمتر از یک میلیارد 

تومان است.
»سعید موتمنی« ادامه داد: خرید و فروش در خودروهای مونتاژی باالی یک 

میلیارد تومان و همچنین خودروهای خارجی بسیار اندک است.
این مقام صنفی بیان داشت: ثبات تقریبی نرخ ارز سبب شده تا تقاضا برای 
سرمایه گذاری در خودرو فروکش کند و صاحبان خودروهای خارجی از آنجایی 
که خودروی مدل جدیدی به بازار نیامده، ترجیح می دهند خودروهای خود را 

نگه دارند و نفروشند.
وی اظهار داشت: امروز و در صورتی که خودروسازان داخلی عرضه خود را 

افزایش دهند، به طور قطع با کاهش قیمت ها مواجه خواهیم شد.
موتمنی با بیان اینکه به نظر می رسد باید به این وضع بازار عادت کنیم، 
خاطرنشان کرد: اکنون در صورتی که خودروی جدیدی با بدنه، تزئینات، موتور 
و مدل جدید وارد بازار شود از آن استقبال می شود که آن هم شامل خودروهای 

جدید داخلی و خودروهای مونتاژی می شود.
وی تاکید کرد: از آنجایی که نرخ تورم در یک دو ماه گذشته تغییر چندانی 
نداشته و تقریبا ثابت بوده است، روی قیمت کاالهای سرمایه ای نظیر خودرو 

چندان تاثیرگذار نبوده است.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت، تنها عامل محرک معامالت 
در بازار کنونی را عرضه خودروهای جدید یا ثبات ارز در کانالی مشخص عنوان کرد 
که در این صورت قیمت ها باال یا پایین شده و به رونق نسبی معامالت می انجامد.

بیشترین معامالت خارجی ها در دسته یک تا ۲ میلیاردی ها
این در حالی است که در بازار خودروهای خارجی خبر جدیدی نیست و 
همچون هفته های گذشته رکود بر آن حاکم بوده و خرید و فروش ها در حداقل 

خود است.
در  اینکه  با  گفت:  پایتخت  شمال  در  نمایشگاه دار  طواحن«  »کوروش 
روزهای گذشته پراید 111 از 160 میلیون تومان و پژو ۲06 تیپ۲ از مرز قیمتی 
۲60 میلیون تومان در بازار گذشتند، اما این تغییر قیمت ها بر بازار خودروهای 

خارجی بی تاثیر بود.
وی، بیشترین خرید و فروش ها در حوزه خودروهای خارجی در بازه قیمتی 

یک تا ۲ میلیارد تومان عنوان کرد.
در دسته مونتاژی ها و خارجی ها نیز هر دستگاه هایما اس ۷ ایران خودرو 
حدود ۷60 میلیون تومان، جک اس۳ و جک اس۵ کرمان موتور به ترتیب ۵0۲ 
میلیون و ۷۳۵ میلیون تومان، فیدلیتی پنج نفره و هفت نفره گروه بهمن به ترتیب 

۹۹0 میلیون و یک میلیارد و ۲0 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
همچنین چانگان مدل ۹8 حدود ۵۲0 میلیون تومان، پژو ۲008 مدل ۹۹ 
نزدیک به ۹40 میلیون تومان، مزدا ۳ جدید مونتاژی مدل ۹8 حدود 1.1 میلیارد 
آپشنال مدل ۹8 نزدیک به 81۵ میلیون تومان، کولیوس مدل  تومان، سراتو 
۲018 حدود ۲.۳ میلیارد تومان، تیگوان مدل ۲018 حدود ۲.۹ میلیارد تومان، 
تالیسمان مدل ۲018 نزدیک به 1.۷ میلیارد تومان و سانتافه صفر کیلومتر مدل 

۲01۷ حدود ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری شد.
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کن  سا ک  مشتر  4 0
منطقه جهاد مرکزی گرگان 
با تکنولوژی wifi ، سرویس 
گزارش  به  کردند.   دریافت  اینترنت 
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  اداره 
بسترکابلی  فقدان  دلیل  به   ، گلستان 
سرویسهای  و  خدمات  ئه  را ا برای 
 ۳۲ مجتمع  کنان  سا به  تی  برا مخا
مرکزی  جهاد  منطقه  در  واقع  واحدی 
شهرستان گرگان ، باتالش کارشناسان 
مخابرات  داره  ا و  تجاری  مدیریت 
واگذاری  مقدمات  گرگان  شهرستان 
تکنولوژی  طریق  از  اینترنت  سرویس 
غالمعلی  دکتر  شد.   فراهم   wifi
شهمرادی که در حاشیه بازدید از این 
اعالم  ضمن  گفت  می  سخن  پروژه 
این خبر افزود: از آنجائیکه این پروژه 
در  بار  اولین  برای  و  پایلوت  بصورت 
استان اجرا شده است و با موفقیت به 
سرانجام رسیده ، مقرر شد در خصوص 
امکان  که  استان  از  نقاطی  شناسایی 
معمول  روشهای  از  خدمات  واگذاری 
و  برده  بهره  تکنولوژی  این  از  نباشد 

متقاضیان  به  رادیو  بستر  بر  اینترنت 
واگذار شود. 

سرویسهای  ز  ا ه  د ستفا ا وی 
ها  استانی  هم  همه  حق  را  مخابراتی 

از  را  خدمات  عادالنه  توزیع  و  دانست 
برنامه های مهم مخابرات دانست. 

منطقه   این  ساکنان  رضایت  وی 
رضایت   : گفت  و  خواند  ارزشمند  را 

مشترکان و تامین درخواست متقاضیان 
و  ماست  وظیفه  برات  مخا خدمات 
دریغ  تالشی  هیچ  از  زمینه  این  در 

نخواهیم کرد.

wifi واگذاری اینترنت به 40 مشترک مخابرات با تکنولوژی کشتارگاه صنعتی مرغ بیجار مورد بهره برداری
 قرار گرفت

رئیس  کردستان،  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  حضور  با 
جمعی  و  دامپزشکی  مدیرکل  کردستان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
بازگشایی و به  از مدیران شهرستانی، کشتارگاه صنعتی مرغ آمین بیجار 

بهره برداری رسید.
بازگشایی  آیین  در  کردستان  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
کشتارگاه صنعتی مرغ آمین بیجار گفت: راه اندازی این کشتارگاه صنعتی 
که به دالیلی متوقف شده بود، با همت سرمایه گذاران بومی و همکاری 
سازمان جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی استان، با سرمایه گذاری بیش 

از ۳00 میلیارد ریال بازگشایی و به بهره برداری رسید.
بهرام نصراللهی زاده گفت: اگر از دورترین نقطه استان، اراده ای بر 
انجام کاری برخیزد، همه مسوولین آن را حمایت می کنند و همانند این 
کشتارگاه می تواند از نو آغاز به کار نماید و به سمت پیشرفت گام بردارد.

در  داشت:  اظهار  کردستان  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
شهرستان بیجار، ۲ پروژه بزرگ کشاورزی در دستور کار قرار دارد، مهمترین 
آن از محل سد سیاه زاغ که 8۵ درصد پیشرفت دارد، اراضی دیمی به آبی 
تبدیل خواهند شد و از محل سد تلوار، هم مجوز تبدیل یک هزار هکتار 

اراضی دیم به آبی صادر شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، نیزدراین آیین گفت: 
کشارگاه صنعتی مرغ آمین بیجار با ظرفیت تولیدی ۲ هزار قطعه مرغ و 
۵00 قطعه بوقلمون در ساعت و معادل هشت هزار و 400 تن در سال در 
سال 1۳۹1 شروع به فعالیت کرد که در حدود 18 ماه از آغاز به کار، به 
علت بدهی به مرغداران، شکایت متعدد طلب کاران، بدهی به تعاونی های 
مربوطه، عدم پرداخت اقساط بانکی و مصادره توسط بانک عامل تعطیل 

شد و با ورود سرمایه گذاران جدید بار دیگر به چرخه فعالیت بازگشت.
محمد فرید سپری با اشاره به اینکه دراستان کردستان 6 واحد کشتارگاه 
مرغ فعالیت دارند گفت: در استان کردستان ۷6۷ واحد مرغداری با ظرفیت 
60 میلیون قطعه در سال فعالیت دارند که امروز تولید مرغ در کردستان به 

100 هزار تن مرغ رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه بیش از یک میلیون و ۲۵0 هزار تن ظرفیت 
صنایع، تکمیلی و کشتارگاهی در استان وجود دارد گفت: کردستان در زنجیره 
صنعت مرغ داری تکمیل شده است، در بخش کشتارگاهی خالهایی وجود 
داشت که با راه اندازی کشتارگاه صنعتی مرغ آمین و اشتغالزایی 4۵ نفر 

این کاستی تا حدود زیادی جبران شده است .
سپری یادآور شد: جهادکشاورزی استان به هر کسی که  توان سرمایه 
گذاری و درخواست راه اندازی تولید مرغ گوشتی و یا تخم گذار دارد، در 
کوتاه ترین زمان ممکن مجوز، تسهیالت و اراضی دولتی اهدا خواهد شد.

مرکزی  ناحیه  سابق  و  جدید  رییس  معارفه  و  تودیع 
پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان انجام شد

با حضور مسولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان 
، جلسه تودیع رییس سابق ناحیه مرکزی کامران بابابیک و معرفی سرپرست 
جدید ناحیه، مهدی حسنوند روز شنبه مورخ 10/۷/1400 در محل ساختمان 

ناحیه برگزار شد .
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه لرستان ؛ در نشستی که با حضور جمعی از پرسنل منطقه در دفتر 
رییس ناحیه برگزار گردید آقای مهدی حسنوند به عنوان سرپرست جدید 
ناحیه مرکزی معرفی شد. در این نشست شمس الدین حسینی معاون فنی 
و عملیاتی منطقه از کامران بابابیک رییس قبلی ناحیه که در دوران تصدی 
خود زحمات زیادی را کشیده بودند تشکر و قدردانی نمود و برای مهدی 
حسنوند سرپرست جدید ناحیه آرزوی توفیق و موفقیت کردند.وی ضمن 
تاکید به همکاری و تعامل با مقامات محلی گفت سرعت بخشیدن و توسعه 
خدمات الکترونیکی به مشتریان و جلب رضایت مردم و مصرف کنندگان از 

اهداف مهم منطقه است.

تاکید بر تامین پایدار آب شرب مردم در شرایط خشک 
آب و هوایی اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر تامین پایدار آب 
شرب مردم در شرایط خشک آب و هوایی این استان تاکید کرد.

هاشم امینی در دومین نشست شورای مدیران این شرکت در سال 
1400 گفت: با توجه به استمرار سال های خشک و کاهش شدید منابع آبی، 
راهکارهای تامین پایدار آب شرب در سطح استان باید بیش از پیش تحلیل 
و بررسی شود. وی با اشاره به گذر ازکم آبی تابستان امسال گفت: تابستان 
امسال هر قطره از منابع آبی به منظور توزیع عادالنه آب با استفاده از فناوری 
های نوین مدیریت شد.مدیرعامل آبفای استان اصفهان افزود: برای دسترسی 
پایدار مردم شهرها و روستاها به آب، شرب  تحلیل و بررسی منابع از لحاظ 

کمی و کیفی باید بیش از پیش در دستور کار متخصصان آبفا قرار گیرد.
امینی در خصوص  سامانه تله متری و هوشمند سازی شبکه آب بیان 
کرد: با استفاده از فن آوری های نوین، نظارت بر تمام منابع و مخازن آبی 
در سطح استان و پارامترهای انرژی و کیفی با دقت بیشتری انجام می شود .

فورانی  تیم عملیاتی در رزمایش آتش  مشارکت 15 
پاالیشگاه گاز ایالم

 مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم با بیان اینکه 1۵ تیم عملیاتی وظیفه 
برگزاری رزمایش آتش فورانی را برعهده داشتند، گفت: از این تعداد هشت 

تیم داخل واحد صنعتی و هفت تیم خارج از مجموعه بودند.
روح اله نوریان در حاشیه برگزاری رزمایش آتش فورانی به مناسبت 
گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در پاالیشگاه گاز ایالم افزود: این رزمایش 
طوری طراحی شده که تنها امکانات و تجهیرات خود پاالیشگاه جوابگو 
انجام عملیات نباشد.وی یادآور شد: واحد تثبیت میعانات گازی که گاز آن 
هنوز ترش است و عملیات شیرین سازی آن انجام نشده است،  برای انجام 
این مانور انتخاب شد.مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم ادامه داد: این رزمایش 
طوری طراحی شده که نشت گاز در واحد تثبیت میعانات گازی منجر به 

آتش فورانی می  شود.
نوریان تصریح کرد: با توجه به سمی بودن گاز الزم بود در این رزمایش 

تمهیدات و اقدامات به سرعت از سوی تیم های عملیاتی انجام شود.
وی، ارزیابی تیم های عملیاتی ، ایمنی، حراست، بهره برداری، آتش 
نشانی و پشتیبانی را از مهم ترین اهداف برگزاری رزمایش آتش فورانی 
کرد و گفت: انجام رزمایش هایی در چنین سطحی موجب می شود که 

تمامی واحدها در وقوع حوادث آمادگی الزم را داشته باشند.
مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم تاکید کرد: آمادگی مواجه با تهدید در 
شرایط اضطرار، ارزیابی تیم مدیریت شرایط اضطرار پاالیشگاه و همچنین 
ارزیابی هماهنگی بین دستگاه های امدادی استان نظیر هالل احمر، فوریت 
های پزشکی از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش است.نوریان اضافه کرد: 
۲ تیم ارزیاب داخلی پاالیشگاه گاز ایالم و خارج از مجموعه در پایان این 

رزمایش گزارش نقاط ضعف و قوت مانور آتش فورانی را ارائه می دهند.
 « پایدار  ایران  غیرعامل،  »پدافند  عنوان  با  امسال  پدافند  هفته 

نامگذاری شده است. 

توجه  نیازمند  فاضالب  شبکه  مشکل  کردن  برطرف 
جدی مسئوالن کشوری است

رییس  با  نشست  در  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان  داشت:  اظهار  کشور،  آبفا  عامل  مدیر  و  مجلس  عمران  کمیسیون 
خوزستان دارای ۷6 شهر، 4.6 میلیون نفر جمعیت، ۹1 تصفیه خانه و ۲04 
ایستگاه پمپاژ، ۳0 هزار کیلومتر شبکه و بیش از 400 حلقه چاه برای شرب 

با مصرف روزانه ۲ میلیون و۳00 هزار مترمکعب آب است.
هزار   ۷۵0 اهواز  آب  روزانه  مصرف  افزود:  نژاد  کرمی  رضا  محمد 
مترمکعب است که 4۵۷ هزار مترمکعب از کرخه، ۲۲۳ هزار مترمکعب از 

کارون و ۷0 هزار مترمکعب از چاه تامین می شود.
وی با اشاره به آغاز تنش آبی باال در برخی شهرهای خوزستان گفت: 
EC آب در شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان طی روزهای 
اخیر باال رفته است و این بدان معنا است که کیفیت آب این مناطق کاهش 

و آب شور به مردم این مناطق می رسد.
کرمی نژاد مشکالت آب و فاضالب خوزستان را بسیار جدی دانست و 
گفت: با وجود جاری بودن پنج رودخانه بزرگ در استان، زیرساخت های آب 
و فاضالب خوزستان به قدری با مشکل و کم کاری مواجه است که قابل 
مقایسه با برخی استان های محروم از جمله سیستان و بلوچستان نیز نیست.

وی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان، ۲0 برابر بیشتر از خوزستان 
تصفیه خانه فاضالب دارد، گفت: مشکل شبکه فاضالب و همچنین آب های 

سطحی اهواز نیازمند توجه جدی مسئوالن کشوری است.
شبکه  تکمیل  افزود:  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
فاضالب اهواز به 100 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با اجرای این 

طرح کل ظرفیت فاضالب اهواز به ۵00 هزار مترمکعب می رسد.
وی گفت: هفت هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور اجرای طرح فاضالب 
شهر اهواز برای امسال تخصیص یافته است که از این میزان تا کنون تنها 

سه درصد آن محقق شده است.
کرمی نژاد با بیان اینکه باوی، حمیدیه و اهواز نیازمند اعتبار خاص 
بودجه ای هستند، افزود: اهواز دارای ۹ تصفیه خانه فاضالب است که از 
این تعداد تنها ۲ تصفیه خانه عملیاتی است که عمر این ۲ تصفیه خانه نیزبه 

بیش از چهار دهه می رسد.
وی با بیان اینکه از ۲4 نقطه اهواز فاضالب وارد رودخانه کارون می 
شود گفت: حل این مشکل انباشته شده با روند فعلی تخصیص بودجه ممکن 

نیست و اهتمام جدی مسئوالن کشور را طلب می کند.
کرمی نژاد ادامه داد: تنش آبی رودخانه کرخه در ماه های گذشته ۷۲0 
روستای خوزستان را با مشکل مواجه کرد که به لطف ورود تمام قامت همه 
مجموعه استان و تخصیص 8۹0 میلیارد تومان اعتبار این مشکل حل شد 
ولی هم اکنون با تنش آبی در کارون مواجه هستیم که این تنش روستاهای 

جدیدی را با مشکل کرده است.
وی افزود: وضعیت آب شهر کوت عبداهلل به شدت خراب است و باید 
برای حل مشکل تامین آب این شهر یک خط آبرسانی ویژه احداث شود 
ضمن اینکه ضروری است تا با استفاده از آب شیرین کن نیمی از مصرف 

آب خرمشهر، آبادان، بندر امام و بندر ماهشهر از این طریق تامین شود.

عملیات احیای پوشش گیاهی )عملیات بیولوژیک ( در 
سطح 24هزار هکتار از مراتع استان انجام شده است
سید ابوالفضل ولیئی رئیس اداره امورمراتع اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان سمنان گفت: در راستای احیای پوشش گیاهی ، جلوگیری از 
فرسایش خاک وحفظ منابع آب زیرزمینی ، افزایش علوفه تولیدی و همچنین 
توسعه گونه های گیاهی دارویی و صنعتی ، عملیات احیای پوشش گیاهی 
تحت عنوان عملیات بیولوژیک شامل بذرپاشی ، بذرکاری ، کپه کاری ، 
تبدیل دیمزارهای کم بازده و ذخیره نزوالت آسمانی در مراتع شهرستان 
های شاهرود، سمنان ، سرخه، آرادان، مهدیشهر ، دامغان ،گرمسار و میامی 

در سطح بیش از ۲4 هزار هکتار از سال 1۳۹۵ تا کنون اجرایی گردید.
از  افزود:  اداره مرتع در جمع خبرنگاران  ابوالفضل ولیئی رئیس  سید 
از 18هزار هکتار  استان بیش  انجام شده در مراتع  احیایی  سطح عملیات 
به توسعه گیاهان دارویی –صنعتی بومی استان اختصاص یافته که نقش 
مهمی در اشتغالزایی و افزایش درآمد مرتعداران و بهره برداران از مراتع و 

کاهش فشار چرای دام بر مراتع داشته است.
دارویی در مراتع  با گیاهان  احیایی  اجرای عملیات  بیان داشت:  وی 
استان با مشارکت مرتعداران ، جوامع محلی و بهره برداران این عرصه ها 
در  متعددی  آموزشی  کارگاههای  راستا  در همین  و  است  پذیرفته  صورت 

جهت آموزش بهره برداران برگزار گردیده است.
ولیئی به بخشنامه رئیس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور 
مراتع  برای  پایان سال 1400  تا  مرتعداری  تهیه طرحهای  لزوم  بر  مبنی 
استان اشاره و افزود در قالب طرحهای مرتعداری سایر پتانسیلهای موجود 
و درآمدزا در مرتع اعم از گیاهان دارویی ، پرورش آبزیان ، گردشگری و ... 
شناسایی و برای آن طرح تلفیقی بمنظور افزایش درآمد مرتعداران و کاهش 

فشار چرای دام در مراتع تهیه و اجرا خواهد شد.

شهردار اهواز در حاشیه مانور مقابله با آب های سطحی؛ 
راه اساسی مشکل آبگرفتگی اهواز اجرای طرح جامع 

و اختصاص اعتبارات ملی برای آن است
شهردار اهواز گفت: اجرای پروژه های طرح جامع شبکه فاضالب و آب 
های سطحی هزینه های سرسام آوری دارد، اما مردم این انتظار را دارند با 
اختصاص اعتبارات ملی و کمک دولت این مشکل اساسی که گریبان گیر 

شهر شده، حل شود.
صبح روز سه شنبه 11 آبان ماه مانور بزرگ دفع آب های سطحی 
با حضور شهردار اهواز، معاون خدمات شهری، مدیران مناطق، مسئوالن 
شهرداری، نیروهای حوزه معاونت خدمات شهری مناطق هشتگانه شامل 
نیروهای فضای سبز، رفت و روب، پسماند و همچنین دستگاه ها، ادوات، 
ماشین آالت از قبیل انواع مکنده، تانکر، انواع پمپ اس پی، جرثقیل، بیل 

مکانیکی، مکش، تجهیزات دستی و خوروهای امداد رسان برگزار شد.
رضا امینی شهردار اهواز در حاشیه این مانور در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: شهر اهواز سال ها است از آب گرفتگی و پس زدگی فاضالب رنج 
می برد و هرساله نیروهای شهرداری با بسیج امکانات سعی بر کاهش آب 
گرفتگی در ایام بارندگی دارد.وی افزود: با همکاری شرکت آب و فاضالب 
تا کنون تمرکز بر نقاطی که بیشترین آب گرفتگی را داشته اند معطوف تر 
بوده تا معضل آب های سطحی و پس زدگی فاضالب در ایام بارندگی در 
این نقاط بحرانی به کمترین میزان خود رسیده و شیرینی نزول رحمت الهی 
به کام مردم تلخ نشود.شهردار اهواز بیان کرد: طرح جامع شبکه فاصالب 
و آب های سطحی توسط دولت در درست بررسی و رسیدگی است که به 

واسطه آن اعتباراتی ملی برای حل این مشکالت اختصاص می یابد.
امینی اضافه کرد: اجرای پروژه های طرح جامع شبکه فاضالب و دفع 
آب های سطحی هزینه های سرسام آوری دارد اما مردم این انتظار را دارند 
که با کمک دولت این مشکل اساسی که گریبان گیر شهر شده، حل شود.

دفع آب های  و  فاضالب  بودن شبکه  به مشترک  اشاره  وی ضمن 
سطحی و محدودیت این شبکه ها، تصریح کرد: برای حل این مشکل در 
نقاط بحرانی، آبفا و شهرداری طرح های ضربتی در قالب طرح های عالج 
بخشی را تعریف کردند، اما حل نهایی مشکل در اجرای طرح جامعه است.

شهردار اهواز به فرسودگی شبکه فاضالب در بیشتر نقاط شهر اشاره 
کرد و گفت: مشکل فاضالب به قدری جدی است که در روزهای غیر بارانی 
نیز با پس زدگی فاضالب و ریزش  شبکه ها مواجه هستیم که این مشکل 
تنها با طرح جامع فاضالب و آب های سطحی قابل حل است.وی به آمادگی 
شهرداری و بسیج امکانات برای بارندگی های احتمالی اشاره کرد و گفت: با 
برگزاری این مانور و تمرین برای آمادگی، امیدواریم کمترین مشکل را در زمان 

بارندگی داشته باشیم و ایام بارندگی را با دغدغه کمتری پشت سر بگذاریم.
مانور دفع آبهای سطحی با هدف آمادگی، هماهنگی و انسجام بیش 
از پیش و هرچه بیشتر حوزه های خدماتی مناطق هشتگانه و سازمان های 
زیر مجموعه آن در شهرداری اهواز، قبل از شروع بارندگی برگزار شد در 

حاشیه رودخانه کارون برگزار شد.

امانی  داریوش  ایرنا،  گزارش  به 
طرح  آغاز  آئین  در  چهارشنبه  روز 
نقل  و  حمل  و  راهداری  زمستانی 
شهرستان  در  بوشهر  استان  جاده ای 
گناوه افزود: در این مدت با همکاری 
پلیس راهنمایی و رانندگی ۲۷0 نقطه 
و  اصالح  کشور  راه های  در  حادثه  پر 
و  شده است  برطرف  آنها  خیزی  خطر 
اکنون ۵00 نقطه جدید در دست  هم 

اصالح قرار دارد.
وی ادامه داد: این سازمان امسال 
ثابت  راهدارخانه   ۹40 آماده سازی  با 
آالت  ماشین  دستگاه   ۹60 سیار،  و 
مورد  نمک  و  شن  تامین  و  راهداری 

نیاز به استقبال فصل سرما می رود.
تجمع  به  توجه  با  گفت:  امانی 
طوالنی،  صف های  ایجاد  و  خودروها 

یست  ز ی  گی ها یند ال آ یش  ا فز ا
عوارضی  گیت های  پشت  در  محیطی 
الکترونیکی  عوارض  پرداخت  طرح 
آزادراه های کشور در دست اجراست و 
هم اکنون این سیستم در  آزادراه های 
دولتی مستقر شده و در حال تسری به 

آزادراه های مشارکتی است.
و  راهداری  سازمان  مقام  قائم   
سیستم  گفت:  جاده ای  نقل  و  حمل 
پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه ها 
هم اکنون در مسیر آزادراهی تهران - 
قم- کاشان - اصفهان نصب شده است 
و طبق دستور رئیس جمهوری آزاد راه 
قزوین-رشت نیز تا ۲ ماه دیگر به طور 
کامل از این سیستم برخوردار می شود.
شرایط  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
سخت تحریم اما در۲ هفته گذشته با 

طرح  قالب  در  کیلومتر   ۷00 و  ۲هزار 
نیز  این  از  پیش  و  روستایی  راه  ابرار 

پروژه های سیل در کشور افتتاح شد.
این  اجرای  شد:  یادآور  امانی 
پروژه ها نشان می دهد سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور براساس 
برنامه تدوین شده در مسیر حرکت قرار 
دارد و تالش شده کوچکترین وفقه ای 
در خدمت رسانی به مردم دراین بخش 
به وجود نیاید.وی در باره استان بوشهر 
ادامه داد: بوشهر از استان های پرکار و 
پرتالش است و رتبه اول تا پنجم کشور 
اختصاص  خود  به  را  ایمنی  بخش  در 

داده است.
با  می شود  تالش  گفت:  امانی 
نی  را راهدا نقالب  ا رهبرمعظم  اذن 
ماموریت  انجام  و  که در حین خدمت 

جان می دهند، به عنوان شهید خدمت 
معرفی شوند.

از  بوشهر  استان  شد:  یادآور  وی 
 6 جزو  تلفات  کاهش  و  ایمنی  نظر 
استان نخست کشور است و این توفیق 
با همکاری، هماهنگی و انسجام همه 
همکاران این توفیق حاصل شده است.

و  راهداری  سازمان  مقام  قائم 
گفت:  کشور  جاده ای  نقل  و  حمل 
استان بوشهر مشکلی در زمینه اجرای 
پروژه ها ندارد و تنها با کمبود قیر روبرو 
مشکل  این  می شود  تالش  که  است 

برطرف شود.
کمبود  هرچند  کرد:  تاکید  وی   
اعتبارمشکل ساز است اما تالش شده 
مشکلی در زمینه اجرای مسئولیت ها و 

پروژه ها به وجود نیاید.

قائم مقام سازمان راهداری: 

تلفات حوادث جاده ای در کشور کاهش یافت

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک 
توسعه ای در شکوفایی اقتصاد استان 
تأثیرگذار  نقشی  گذشته  سنوات  در 
از  وحمایت  کرده  ایفا  منطقه  در  را 
تعاونی  های  شرکت   ، فرینان  رآ کا
تولیدی فعال در شهرستان ها و طرح 
و  تولید  رونق  در  که  زا  اشتغال  های 
را  هستند  گذار  تاثیر  استان  اقتصاد 
در اولویت پرداخت تسهیالت در سال 

جاری قرار داده است .
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  شعب  مدیریت  تعاون  توسعه 
بوشهر ، در راستای تداوم سیاست های 
حمایتی از بخش تولید و رونق اشتغال و 
کارآفرینی ، بانک توسعه تعاون با اعطای 
محل  از  ریالی  میلیارد   ۲ تسهیالت 
طرح اشتغال پایدار روستایی به شرکت 
بافان جنوب که  تعاونی تولیدی چوکه 
در زمینه تولید ملحفه یکبار مصرف و 

گان بیمارستانی و البسه مدارس و تولید 
ماسک در شهرستان دشتی فعالیت دارد 

،حمایت کرد .
موجب  لیدی  تو شرکت  ین  ا
نفر   10 برای  مستقیم  اشتغال  ایجاد 
ظرفیت  شده،  دشتی  شهرستان  در 
گان  هزار   ۲00 ساالنه  شرکت  تولید 
یکبار  ملحفه  400هزار  و  بیمارستانی 
مصرف بیمارستانی بوده که در کارگاهی 
به مساحت400 متر مربع در شهرستان 
آباد محصوالت  روستای محمد  دشتی 
توزیع  استانی  بازار  در  و  تولید  را  خود 

می کند.
گفتنی است شرکت تعاونی تولیدی 
چوکه بافان جنوب در سال 1۳۹6 رسما 
فعالیت خود را آغاز کرده و در همایش 
تعاونی های برتر استان در هفته تعاون 
برتر  تعاونی های  از جمله  سال جاری 

استان بوشهر شناخته شده است .

تداوم حمایت های بانک توسعه تعاون از رونق تولید در استان بوشهر

  مدیر کل بهزیستی ایالم از اجرای 
طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق 

روستایی این استان خبر داد.
خبر  این  اعالم  با  همتی  زهرا 
اظهار داشت: این طرح به عنوان پایلوت 
استعدادهای  رصد  هدف  با  کشوری 
مناطق  معلولیت  دارای  افراد  هنری 
روستایی برای نخستین بار در کشور در 

این استان آغاز شده است.
وی افزود: برای اجری این طرح 
در مناطق روستایی 6 شهرستان استان 
شامل چرداول، ایوان، دره شهر، آبدانان، 
مهران و ایالم به اجرا درآمده پایگاه های 

هنر ویژه افراد دارای معلولیت تاسیس 
شده است.

ذکر  با  ایالم  بهزیستی  کل  مدیر 
پایگاه هنر در  این زمینه 10  اینکه در 
این روستاها راه اندازی شده ادامه داد: 
هر یک از این پایگاه ها 80 نفر عضو 
دارند که در مجموع تاکنون حدود 800 
آنها  عضویت  به  معلولیت  دارای  فرد 

درآمده است.
وی آموزش های ارایه شده در این 
مراکز را در دو بخش نمایش و هنرهای 
تجسمی عنوان کرد و گفت: دوره ارایه 
آموزش های نمایش در این مراکز به 

اتمام رسیده که با استقبال چشمگیری 
از افراد دارای معلولیت روبرو بوده است.
هیچگونه  داشت:  بیان  همتی 
محدودیت سنی برای عضویت در این 
بیشترین  ولی  نداشته  وجود  ها  پایگاه 
دختران  سوی  ز  ا تاکنون  استقبال 
گروه سنی کودکان و نوجوانان صورت 

گرفته است.
وی اضافه کرد: شرکت کنندگان 
در این طرح عالوه بر اینکه استعدادهای 
برای  شود  می  شناسایی  آنها  هنری 
های  جشنواره  رقابتهای  در  حضور 

مختلف نیز آماده خواهند شد.

مدیر کل بهزیستی ایالم بیان کرد: 
در اجرای این طرح که در قالب طرح 
توانبخشی مبتنی بر جامعه ) CBR( بوده 
ابتدا آموزشهای هنری به ۳0 تسهیلگر 
این طرح ارایه و سپس به افراد دارای 
معلولیت عضو پایگاه ها منتقل می شود.

و  نشاط  روحیه  د  یجا ا همتی 
افراد  هنری  های  استعداد  شناسایی 
این  اهداف  از جمله  را  دارای معلولیت 

طرح عنوان کرد.
الزم به ذکر است؛ بیش از 16هزار 
فرد دارای معلولیت از خدمات مختلف 

بهزیستی استان ایالم برخوردارند.

ایالم پایلوت کشوری طرح رصد استعدادهای هنری معلوالن روستایی شد

امام  به  راه روستایی هلیوه  احداث 
زاده شاه احمد عالوه بر تسهیل توسعه 
گردشگری استان به لحاظ پدافند غیرعامل 

از اهمیت باالیی برخوردار است
وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بهادری  عبداهلل  شهرسازی)ایالم(  و  راه 
مدیرکل راه وشهرسازی استان ایالم در 
بازدید از عملیات راه سازی مسیر روستای 
هلیوه در شهرستان آبدانان به امام زاده شاه 
احمد گفت: با توجه به اینکه بقعه متبرکه 
امام زاده شاه احمد به لحاظ جغرافیایی در 
حوزه استحفاظی استان ایالم می باشد اما 
از سمت استان ایالم تا کنون راه دسترسی 
نداشته و راه دسترسی آن از سمت استان 
مسئولین  گیری  پی  با  لذا  بوده  لرستان 
استان در سنوات گذشته احداث راه ارتباطی 
از سمت شهرستان آبدانان در دستور کار 
قرار گرفته و در قطعاتی اجرایی شده است.

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
افزود: این راه دسترسی به امام زاده شاه 
احمد عالوه بر توسعه گردشگری استان به 
لحاظ مذهبی، تاریخی با وجود جاذبه های 
طبیعی از جمله عقبه سد کرخه و وجود 
دریاچه های دوقلو و ...  مقدمات اتصال 
استان ایالم به آزاد راه پل زال را فراهم 

نموده و شهرستان آبدانان استان ایالم را 
به استان لرستان و خوزستان متصل می 
کند که به لحاظ پدافند غیر عامل اهمیت 

باالیی خواهد داشت.
این  طول  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مسیر از شهر آبدانان تا آزاد راه پل زال، 8۵ 

کیلومتر می باشد، که از سه راهی  هلیوه تا 
امام زاده شاه احمد حدود ۲۵ کیلومتر بوده 
که هم اکنون از سمت امام زاده شاه احمد 
بیش از 8 کیلومتر عملیات راهسازی در 

دست اجرا است.
 8 این  فیزیکی  پیشرفت  بهادری 

عنوان  درصد   1۵ را  راهسازی  کیلومتر 
کرد و افزود: با توجه به وجود ترانشه های 
صعب العبور و عملیات کوه بری این طرح 
راهسازی زمانبر خواهد بود اما پیش بینی 
پیشرفت  جاری  سال  پایان  تا  شود  می 
فیزیکی پروژه به 40 درصد افزایش یابد.

در بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم تأکید شد

ادامه عملیات احداث راه دسترسی اتصال شهرستان آبدانان به استان لرستان 
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استانداردهای  باالترین  باید  آنالین  صرافی های 
امنیتی روز دنیا را برای حفاظت از دارایی های معامله گران به 
کار گیرند و به کاربران خود آموزش های الزم را ارائه دهند.
مدیرعامل صرافی آنالین نوبیتکس، ضرورت توجه 
به امنیت دارایی کاربران را اولویت اصلی صرافی های ارز 
اپلیکیشن  جدید  نسخه  انتشار  از  و  کرد  عنوان  دیجیتال 

موبایل نوبیتکس خبر داد.
امیرحسین راد با اشاره به امنیت به عنوان مهم ترین 
دغدغه خریدوفروش ارزهای دیجیتال گفت: »صرافی های 
آنالین باید باالترین استانداردهای امنیتی روز دنیا را برای 
حفاظت از دارایی های معامله گران به کار گیرند و به کاربران 

خود آموزش های الزم را ارائه دهند.«
مدیرعامل نوبیتکس، با اشاره به سرمایه گذاری های 
این شرکت برای پیاده سازی پروتکل های امنیتی و انجام 
اهمیت  به  توجه  »با  کرد:  خاطرنشان  الزم  تست های 
زیرساخت های  کردن  فراهم  بر  عالوه  امنیت،  موضوع 
طریق  از  گر  مبادله  عنوان  به  که  افرادی  تمامی  الزم، 

هویت  احراز  قبل  از  می کنند  فعالیت  نوبیتکس  صرافی 
شده اند. همچنین نوبیتکس با ذخیره سازی سرد رمزارزها، 
باالترین امنیت ممکن برای خریدوفروش ارزها را فراهم 
کرده است. ذخیره سازی سرد به این معناست که رمزارزها 
دلیل  به همین  و  نمی شوند  ذخیره  اینترنت  روی فضای 

امکان سرقت یا حمله به آن ها وجود ندارد.«
 »بسیاری از افرادی که به تازگی با حوزه رمزارزها 
ضربه  امنیتی  نکات  نکردن  رعایت  از  شده اند،  آشنا 
می خورند. باید توجه داشت که اولین نکته در انتخاب یک 
اپلیکیشن مناسب برای انجام معامالت رمزارزها، توجه به 
امنیت و اعتبار ارائه دهنده آن است. به همین دلیل، هنگام 
از  باید  دیجیتال،  ارز  خریدوفروش  اپلیکیشن  یک  نصب 

اعتبار صرافی ارائه دهنده آن هم مطمئن شد.«
»صرافی آنالین نوبتکس، عالوه بر وب سایت، امکان 
اپلیکیشن  بستر  در  را  رمزارزها  خریدوفروش  و  فعالیت 
موبایلی نیز فراهم کرده که به تازگی نسخه جدیدی از آن 
منتشر شده است. این نسخه جدید دارای قابلیت هایی چون 

اضافه شدن ویجت قیمت های بازار، اضافه شدن قیمت های 
جهانی به همراه چارت، امکان انتخاب بازارهای منتخب، 

بهینه سازی و رفع مشکالت گزارش شده است.«
می توان  نوبیتکس  اپلیکیشن  ویژگی های  دیگر  از 
ارز  قیمت  لحظه ای  به روزرسانی  ساده،  کاربری  رابط  به 
سرعت  رمزاارزها،  انواع  خریدوفروش  امکان  دیجیتال، 
تاریخچه  مشاهده  باال،  امنیت  مبادالت،  انجام  در  باال 
تراکنش ها، نمایش تاریخچه قیمت ارز و نمایش ارزهای 

آماده فروش اشاره کرد.
»صرافی آنالین نوبیتکس، شرکتی دانش بنیان است 
که از سال ۹6 در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می کند و 
در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر، کاربر این صرافی 
آنالین ایرانی هستند. ما در نوبیتیکس همچون یک کارگزار 
عمل می کنیم، به این صورت که دارایی دو طرف معامله را 
در اختیار می گیریم تا هم از صحت معامالت مطمئن شویم 
و هم کار نقل وانتقال را سریع تر انجام دهیم؛ به عبارت دیگر 
ما معامالت انجام شده در نوبیتکس را تضمین می کنیم.«

بازار نوظهور بیت کوین و ارزهای دیجیتال راه خود را در ایران باز 
و هموار کرده است و طی یک سال اخیر استارتاپ های مختلفی 
پای به این بازار جدید و ناشناخته گذاشته اند. امیرحسین راد، 
سید محمدعلی آقامیر، امیرعلی اکبری و محمد آقامیر افراد 
ریسک پذیری بودند که با راه اندازی استارتاپ نوبیتکس، به نشانی، 
قدم در این حوزه گذاشتند و صرافی آنالین خود را علی رغم اینکه 
یک سال فیلتر بودند سرپا نگه داشتند.

آنها همگی در دانشگاه شریف تحصیل کرده اند؛ امیر حسین راد 
دکترای مهندسی فرایند دارد، سید محمدعلی آقامیر فارغ التحصیل 
دکتری کنترل و فرایند است و امیرعلی اکبری و محمد آقامیر نیز هر 
دو ارشد امنیت اطالعات دارند.

با امیرحسین راد ۷ سال به عنوان مشاور در حوزه نفت و گاز 
مشغول به کار بودم و بازارهای مالی ای چون بورس و ارزهای 
دیجیتال را نیز به صورت موازی دنبال می کر. آشنایی او با بیت کوین 
به سال ۲01۲ برمی گردد که به دنبال جایگزینی برای مسترکارت و 
ویزاکارت بود؛ ولی آن موقع پروژه مسکوت ماند.
 با امیرحسین راد، مدیرعامل و نوبیتکس بیشتر آشنا میشویم:

نخستین  ز  ا یکی  نوبیتکس 
در  کشور  در  آنالین  صرافی های 
که  است  دیجیتال  ارزهای  زمینه 
را  کارش  قبل  نیم  و  سال  دو  از 
در  که  حوزه ای  است.  کرده  آغاز 
نوپا  ایران  در  خصوص  به  و  دنیا 
فعالیت های  رو  همین  از  و  است 
و  ز  فرا با  کشور  در  حوزه  ین  ا
نشیب هایی از جمله مسائل حقوقی 
و اعتماد عمومی و… همراه بوده 
است. اینکه رمزارزها چه هستند و 
ورود  بازار  این  در  می توان  چطور 
کرد و مسائل دیگر حول محور آن 
موضوع گفت و گو با امیرحسین راد 

است. نوبیتکس  مدیرعامل 
مل  مدیرعا  ، د ا ر میرحسین  ا
اولین  نوبیتکس،  هم بنیان گذار  و 
پلتفرم صرافی آنالین ارز دیجیتال 
در کشور، در یکی از گفت و گوهای 
اینستاگرامی راه پرداخت به تشریح 
زمینه  در  شرکت  این  فعالیت های 
و  دیجیتال  ارزهای  خریدوفروش 
شکل  چگونه  رزها  ا این  این که 
دارند  سازوکاری  چه  و  گرفته اند 

پرداخت.
و  مسائل  این  تشریح  به  او 
چه  دیجیتال  ارزهای  اساسا  اینکه 
هستند، کاربرد آنها چیست و اساسا 
این  در   »Exchange« مفهوم 
پرداخت  است  معنا  چه  به  حوزه 
کسچینج  ا م  مفهو «  : گفت و 
بیت کوین  ع  بدا ا ز  ا پس  کمی 
بود  قرار  بیت کوین  گرفت.  شکل 
باشد  معمولی  ارزهای  جایگزین 
افرادی  بود  ممکن  زمان  آن  و 
ماین  ز  ا غیر  راهی  ز  ا بخواهند 
کردن، بیت کوین به دست بیاورند.

شتند  ا د ز  نیا و  ر همین  ز  ا
به  تبدیل  ا  ر دیگری  یج  را رز  ا
نیاز  مسئله  این  و  کنند  بیت کوین 
چنین  که  داشت  یی  محل ها به 
در   . شود م  نجا ا آن  در  کاری 
مانند  فضایی  شرایط  این  در  واقع 
م  تما تا  می شود  هم  فرا بورس 
بتوانند  فروشندگان  و  خریداران 
بدون  و  کنند  پیدا  حضور  آن  در 
باشند  خبر  با  هم  هویت  از  اینکه 
هم،  معامله  کنند.  سفارش گذاری 
قیمت های  که  می دهد  رخ  زمانی 
با  و سفارش گیرنده  سفارش دهنده 

هم یکی شود.«
هدف از شکل گیری نوبیتکس 

چه بوده است؟
ین  ا با  یران  ا در  نوبیتکس 
محلی  تا  فت  گر شکل  ف  هد
ی  ها ز ر ا ش  و فر و ید خر ی  ا بر
بیزنس مدلی که  باشد و  دیجیتال 
گرفته اند  نظر  در  آن  بنیان گذاران 
دریافت  اساس  بر  بورس  همانند 
کارمزد از تراکنش ها است. به گفته 
راد، در کنار آن موارد دیگری برای 
شده  گرفته  نظر  در  زایی  درآمد 
کردن  لیست  نها  آ جمله  ز  ا که 
هزینه  دریافت  و  توکن های جدید 
این کار است. مسئله ای که  برای 
مدعی  نوبیتکس  مدیرعامل  البته 
به  جدید  توکن های  ورود  است 
راحتی صورت نمی گیرد بلکه پیش 
از آن سابقه آن مورد بررسی قرار 

می گیرد.

وقتی گفته می شود که شیوه 
رمزد  کا یافت  در ز  ا یی  ا مدز درآ
ن  ا می تو ست،  ا بورس  به  مشا
صرافی  بازی  اصلی  برنده  گفت 
است که ارز در آن تبادل می شود 
را  درصدی  تراکنش ها  از  که  چرا 
راد  گفته  به  اما  می کند  دریافت 
بورس  و  حوزه  این  میان  تفاوتی 
است:  معتقد  او  دارد.  وجود  هم 
»کارمزدی که ما دریافت می کنیم 
کارمزدها  این  و  است  بسیار کمتر 
محاسبه  نی  پلکا صورت  به  هم 
می شود. در حال حاضر این کارمزد 
حدود 0.۲ درصد است و تا 0.۳۵ 
این  بر  درصد هم می رسد. عالوه 
معامالت  حجم  که  افرادی  برای 
هم  تحفیف هایی  رند  دا بیشتری 

در نظر گرفته می شود.«
نوبیتکس  در  کوین  تعداد  چه 

می شود؟ تبادل 
نوبیتکس  مدیرعامل  گفته  به 

این  در  کوین   11 حاضر  حال  در 
مجموعه تبادل می شود و ابتدا، کار 
بیت کوین،  اصلی  کوین  چهار  با 
ز  آغا تتر  و  الیت کوین  تریوم،  ا
به  هم  قبل  سال  دو  ز  ا و  شد 
احساس می شد  که  ارزهایی  مرور 
و  هستند  محبوب  ایران  بازار  در 
همچنین  شد.  اضافه  دارند  ماینر 
پایان سال  تا  بنا دارد  این شرکت 
وارد  هم  را  دیگری  کوین های 
دیگر  یکی  هم  کوین  داج  کند. 
از ارزهای دیجیتالی است که این 
صحنه  به  آن  ورود  برای  شرکت 

دارد. برنامه  معامالت 
به  توجه  با  کوین  تعداد  این 
عدد  دنیا  در  موجود  کوین های 
علت  د  ا ر نیست،  توجهی  بل  قا
را  معامله  قابل  ارزهای  بودن  کم 
بومی  و  کوچک  به  مربوط  بیشتر 
بودن بازار آن در ایران می داند و 
معتقد است با توجه به اینکه کاربر 

خارجی چندانی وجود ندارد که در 
طرف  از  و  کند  معامله  نوبیتکس 
دیگر حجم معامالت بازار هم کم 
این  که  ندارد  توجیح  فعال  است، 
کار انجام شود و در این خصوص 
گفت: »گاهی مدل کار را در قالب 
هزار  می شود  و  می بینیم  صرافی 
ارز را لیست کرد و کار پیچیده ای 
نیست اما به دلیل اینکه ما مشابه 
کار  این  می کنیم  فعالیت  بورس 
از  می شود  مشکل  کمی  ما  برای 
ولت ها  کردن  تعریف  دیگر  طرف 
از نظر  برای کوین های جدید هم 
بالکچین  زیرساخت های  و  فنی 
لیت های  فعا و  لعات  مطا به  ز  نیا
پر  و  بر  زمان  که  دارد  پیچیده 

است.« هزینه 
یی  تالش ها هم  ن  یرا ا ر  د
در  جدید  رمزارزهای  ایجاد  برای 
مورد  در  راد  و  است  انجام  حال 
بازار  وارد  ارزها هم  این  آیا  اینکه 

یا  خواهند شد  نوبیتکس  معامالت 
و  دانست  شدنی  را  کار  این  خیر، 
گفت که حتی با مذاکره هایی برای 
و  شده  انجام  ققنوس  توکن  ورود 
خواهد  اضافه  آینده  در  توکن  این 
شد. رمزارزها حوزه ای نسبتا جدید 

برای کسب سود محسوب می شوند 
به صورت  در کشور  که هنوز هم 
ما  ا ند  نشده ا گیر  ا فر محسوسی 
برای  تقاضا  آینده  در  ممکن است 
ورود به این بازار هم بیشتر شود.

افراد  آیا  اینکه  مورد  در  راد 

حوزه  این  وارد  می توانند  معمولی 
توصیه اش  اینکه  و  خیر  یا  بشوند 
چیست گفت: »به عنوان یک تجربه 
این  اما  توصیه می کنم  را  کار  این 
تجربه باید کنترل شده انجام شود 
وارد شوند.  نباید بی محابا  افراد  و 
چرا که این بازار به شدت پر ریسک 

است و نوسان باالیی دارد.«
دیجیتال  ارز  تبادل  در  امنیت 
مورد  در  که  بود  دیگری  موضوع 
آن گفت و گو شد. موضوعی که به 
امکان  نوبیتکس،  مدیرعامل  گفته 
کالهبرداری در این زمینه هیچ گاه 
در  موانعی  اما  نیست  غیرممکن 
آنها  جمله  از  دارد  وجود  راه  این 
قائم  شرکتی  هیچ  که  است  این 
اگر  رو  همین  از  و  نیست  فرد  به 
داشته  کالهبرداری  قصد  فردی 
از این نظر موانع زیادی سر  باشد 
اما در  او وجود خواهد داشت.  راه 
مجموع بررسی سابقه فعالیت یک 
صرافی می تواند عاملی باشد که به 

بدهد. تضمین  کاربران 
منیتی  ا ئل  مسا دیگر  بخش 
امکان  و  پلتفرم  خود  به  مربوط 
است  آن  از  بیرونی  استفاده  سوء 
معتقد  راد  هم  زمینه  این  در  که 
است راه کارهای امنیتی در شرکت 
تحت مدیریت او در بهترین سطح 
نفوذپذیری  امکان  تا  شده  پیاده 
کاهش پیدا کند و در کنار آن هم 
از جمله جدا کردن  راه کارهایی  با 
امکان  می توان  گرم  و  سرد  ولت 
سوء استفاده را کاهش داد. ضمن 
او  موارد  این  همه  کنار  در  اینکه 
نوبیتکس،  مدعی است در شرکت 
در  تا  دارد  وجود  مالی  پشتوانه 
دست  این  از  مشکلی  که  صورتی 
سوی  از  بیاید  پیش  کاربر  برای 
شرکت مبلغ به کاربر پرداخت شود.

ی  ا ر شو مجلس  ر  د ا  خیر ا
با  رابطه  در  مصوبه ای  اسالمی 
گذرانده  رمزارزها  زمینه  در  فعالیت 
شد که بر اساس آن مصوبه بنا است 
ارزهای  مانند  دیجیتال  ارزهای  با 
مسئله  این  که  شود  برخورد  رایج 
انتقادهایی را به همراه داشته است. 
راد معتقد است این مصوبه، مصوبه 
خوبی نیست. به اعتقاد او زمزمه های 
اما  فعالیت خوب است  دادن مجوز 
باشد  قرار  مصوبه  این  طبق  اگر 
از  بسیاری  بگیرد  صورت  تفسیری 
فعالیت ها می تواند قاچاق تفسیر شود 
و از سوی دیگر طبق آن صرافی ها 
هم می توانند چنین فعالیت هایی را 

انجام دهند در حالی که صرافی ها 
اغلب ساز و کاری سنتی دارند. در 
که  قانونی  است  معتقد  او  مجموع 
مجلس تصویب کرده می تواند تبعات 

ناخوشایندی داشته باشد.
چالش های این صنعت موضوع 
و  فیلترینگ  از  راد  که  بود  دیگری 
به  نوبیتکس  فعالیت  بر  آن  تاثیر 
از چالش های مهم در  عنوان یکی 
دیگر  سوی  از  و  برد  نام  گذشته 
گفت که ممکن است این مسئله در 
آینده مشکل ساز شود. در کنار آن 
از »حساب های اجاره ای« به عنوان 
همچنین  او  برد.  نام  بعدی  چالش 
فعالیت های  مسیر  در  قانونگذاری 
از چالش های  را یکی  ارز دیجیتال 
با  و  کرد  قلمداد  آینده  در  احتمالی 
در نظر داشتن مصوبه اخیر مجلس 
گفت که اگر قانونگذاری صحیحی 
در این زمینه صورت نگیرد می تواند 
بازار  این  برای  را  جدی  مشکالت 
ایجاد کند و تنها به سود افرادی تمام 
شود که می توانند از رانت بهره ببرند.
راد،  گفته  به  دیگر  سوی  از 
نیروی  تامین  و  نرم افزاری  مباحث 
انسانی می تواند از چالش های آینده 
برای گسترش این کار باشد. او آینده 
این صنعت در ایران را روشن متصور 
شد اما معتقد است که در این مسیر 
عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند که 
از جمله آنها تصمیم های اتخاذ شده در 
سطح حاکمیتی است و اگر اتفاق های 
صحیحی در این بخش صورت بگیرد 
روشن  ایران  در  فعالیت  این  آینده 
خواهد بود. به گفته او پتانسیل های 
خوبی هم در کشور وجود دارد که با 
وجود اینکه ایران در این صنعت کمی 
دیر، پا گذاشته اما می تواند این عقب 
ماندگی ها را به واسطه پتانسیل های 

موجود جبران کند.
به گفته راد ایران زیرساخت های 
بسیار خوبی در این زمینه دارد و از 
برقی است  نیروگاه های  آنها  جمله 
این  و  دارد  وجود  ما  کشور  در  که 
بسیار  را  ایران  می تواند  پتانسیل ها 
پیش ببرد و به درآمدزایی کشور نیز 
کمک زیادی کند. او در مورد اینکه 
آیا نوبیتکس درگاه ارزی هم ارائه 
سال  که  گفت  خیر  یا  کرد  خواهد 
گذشته یک محصول در این زمینه 
متوقف  آن  کار  فعال  اما  شد  ارائه 
آپدیت هایی  انجام  حال  در  و  شده 
بر روی آن هستند که پس از پایان 
دهی  سرویس  مدار  به  دوباره  کار 

بازخواهد گشت.

پروژه های مسکوت مانده
 اهداف بدست آمده

نوبیتکس؛
اولین پلتفرم صرافی آنالین ارز دیجیتال

محلی برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1872- پنجشنبه 13 آبان 61400 ورزش دنیای 

سرمربی تیم ملی بوکس:
فدراسیون باید البی کند تا حقمان پایمال نشود!

با  بوکس  ملی  تیم  سرمربی 
در  شاگردانش  عملکرد  از  تمجید 
گفت:  صربستان،  جهانی  مسابقات 
بود.  مدال  یک  از  بیش  حقمان 
ناداوری  اینگونه گرفتار  اینکه  برای 
نشویم باید در بین تصمیم گیرندگان 

و مافیای بوکس جهان نفوذ کنیم.
نان،  جوا دنیای  گزارش  به 

جهانی  مسابقات  در  تیمش  تاریخ سازی  خصوص  در  استکی   علیرضا 
صربستان و کسب نخستین مدال بوکس ایران در ادوار مختلف مسابقات 
جهانی، اظهار داشت: تا اینجا 10 پیروزی داشتیم و مدال »دانیال شه بخش« 

هم قطعی شد. اما حداقل حقمان رسیدن به 16 پیروزی و ۲ مدال بود.
وی در خصوص عملکرد درخشان شه بخش، اظهار داشت: او َسبک 
و روش خاصی دارد و برای تمامی حریفان مشکل ساز می شود. شه بخش 
سزاوار این مدال بود و اگر به حاشیه نرود و افرادی که کنار او هستند این 
قهرمان را راحت بگذارند، حداقل تا پنج سال دیگر در آسیا، جهان و المپیک 

مدال آوری خواهد کرد.
استکی با اشاره به آسیب دیدگی شدید شه بخش در مبارزه برابر نماینده 
لیتوانی، عنوان کرد: متاسفانه عصب چشم او درگیر شده و در حال مشورت 
با پزشکان هستیم تا برای آینده او اتفاقی رخ ندهد. دانیال می خواهد در 
چه  پزشکان  ببینیم  باید  و  ندارد  خوبی  شرایط  اما  کند  مبارزه  نیمه نهایی 

نظری می دهند.
سرمربی تیم ملی ایران در مورد ناداوری واضح در مبارزه میثم قشالقی 
با حریفی از بالروس، گفت: واقعا حق او را پایمال کردند. قشالقی بدون 
تردید به مدال طال می رسید. متاسفانه در فاصله چند ماه مدال طالی آسیا 
و جهان او را با ناداوری گرفتند.همچنین »اشکان رضایی« نیز شایسته مدال 
بود که در مبارزه او با نماینده اسکاتلند هم تصمیمات داوری به ضرر ما شد.

با  امسال  جهانی  مسابقات  می رسید  به نظر  اینکه  خصوص  در  وی 
نهایی  مرحله یک شانزدهم  تا  گفت:  باشد،  همراه  داوری  کمتر  اشتباهات 
باید منتظر  ازبکستان حرف جالبی زد و گفت که  اما مربی  نبود  مشکلی 
مبارزه،  متاسفانه در سه  و  افتاد  اتفاق  باشیم که همین  فردا  از  اشتباهات 

گریبان تیم ایران را گرفت.
استکی اظهار داشت: جوایز نقدی خوبی که برای این مسابقات در نظر 
گرفتند، موجب شد تا تمام بوکسورهای مطرح جهان در صربستان حاضر 

شوند و انصافا مبرزات جانانه ای را شاهد باشیم.
وی در خصوص اینکه بوکس در خطر حذف از المپیک پاریس قراردارد 
و اتفاقات پیکارهای جهانی صربستان می تواند برای این رشته مشکل ساز 
شود، گفت: واقعا نمی دانم و شاید دلیل این اتفاقات عجیب این است که 
می خواهند بوکس از المپیک حذف شود. با این داوری های و مشکالتی که 
وجود دارد هیچ چیز بعید نیست. سرمربی تیم ملی ایران، گفت: در تیم ما 
از سجاد محمدپور تا پوریا امیری همگی خوب بودند. اما دیگر من به عنوان 
ملی  کمیته  ورزش،  وزارت  افزود:  بجنگم.وی  همه  با  نمی توانم  سرمربی 
المپیک و فدراسیون باید دیپلماسی داشته و البی کنند تا حقمان پایمال نشود.

بین  باید  نرود  بین  از  حقمان  اینکه  برای  داد:   ادامه  استکی 
تصمیم گیرندگان و مافیای بوکس جهان نفوذ کنیم.

عضو تیم ملی دوومیدانی:
در بازی های آسیایی مدال های خوشرنگی می گیریم

رکورددار دوی 400 متر ایران 
می گوید با اینکه شرایط دوومیدانی در 
حال حاضر خوب است و ورزشکاران 
رکوردهای خوبی را ثبت می کنند اما 
برخی در حال انتقاد و سنگ اندازی 

هستند.
سجاد هاشمی به شرایط فعلی 
به  کرد:  بیان  و  اشاره  دوومیدانی 
باشگاه ها  و  دوومیدانی  فدراسیون 
کنار  در  که  می گویم  نباشید  خسته 
رشته  این  هستند.  دوومیدانی کاران 
در  که  دارد  مظلومی  ورزشکاران 

قبال حضور باشگاه ها درآمدی کسب می کنند. من هم در یک سال گذشته 
اتفاقات خوبی را پشت سر گذاشتم، رکورد 400 متر فضای باز و ۲00 متر 

داخل سالن را شکستم و کامال روی برنامه پیش رفتم.  
او در ادامه افزود: رکوردهای خوبی در یک سال گذشته ثبت و در بخش 
مردان و زنان چندین رکورد ملی شکسته شد. سطح رکوردها به اندازه ای 
حرفه ای شده  که نویدبخش مدال آوری در بازی های سال آینده است. من 

هم رنکینگ دوم آسیا هستم و تالش می کنم تا به رتبه اول برسم.
هاشمی با بیان اینکه کسی که جزو خانواده دوومیدانی است باید سهمی 
در اعتالی ورزشکاران داشته باشد، خطاب به برخی از منتقدان گفت: افرادی 
هستند که بخاطر منافع شخصی خود و عملی نشدن خواسته هایشان، در حال 
اذیت کردن خانواده دوومیدانی هستند. اتفاقات تلخی در چند سال گذشته 
برای ما افتاد که قابل درک نبود و کاری از دستمان برنمی آمد، به همین 
دلیل مدتی از دوومیدانی خداحافظی کردم، عالوه بر این تعدادی دیگر از 
ورزشکاران بزرگ هم این رشته را کنار گذاشتند، اما بعد از مدتی احساس 

کردم شرایط مهیا است و برگشتم.
او در این مورد افزود:  برخی منافع خود را در خطر دیده اند و اکنون 
 ۵0  ،40 امام  فرودگاه  در  قبل  سال  چند  وقتی  می کنند.  سنگ اندازی 
با قدرت جلو می رویم  اما امروز  ادکلن را گمرک گرفت، آبرویمان رفت 
و فدراسیون و ورزشکاران هم قسم شده ایم که برای اقتدار دوومیدانی و 
اعتالی نام ایران تالش کنیم. وزیر ورزش هم از جنس دوومیدانی است 
حرف های  آتی  مسابقات  و  آینده  سال  آسیایی  بازی های  در  مطمئنم  و 
زیادی برای گفتن خواهیم داشت و مدال های خوشرنگی کسب می کنیم. 
امیدوارم عزیزانی هم که برای دوومیدانی سنگ اندازی می کنند در مسیر 

درستی قرار بگیرند.

مدال برنز دختر ایرانی در مسابقات جهانی مجازی سپک تاکرا
ساحل مهرابی نماینده ایران در مسابقات جهانی مجازی سپک تاکرا 
که به میزبانی کشورمان برگزار شد موفق شد در بخش دختران در جایگاه 

سوم ایستاده و صاحب گردن آویز برنز شود
به گزارش دنیا جوانان و به نقل از فدراسیون انجمنهای ورزشی، 
پسران  و  دختران  بخش  دو  در  تاکرا  سپک  مجازی  جهانی  مسابقات 
رده سنی زیر 1۹ سال به میزبانی ایران برگزار شد و شرکت کنندگان 
مهارتهای انفرادی سپک تاکرا را بمدت ۳ دقیقه از طریق ویدئو ارسال 
کردند که ۵۳ داور ایرانی و خارجی به مدت 6 روز فیلمهای ارسالی را 
تا سوم هر دو بخش دختران و  اول  نفرات  نهایت  در  و  نموده  بررسی 

پسران را معرفی کردند.
در بخش دختران که با حضور ۳1 نفر برگزار شد، »ساحل مهرابی« 
بعد از شرکت کنندگان تایلند که در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند در مکان 

سوم این رقابتها ایستاد و به مدال ارزشمند برنز دست یافت.
همچنین در این رده بندی ناهید ترابی در جایگاه چهارم، زهرا زمانی 

در مکان هفتم و محدثه ابوالفضلی در ردیف نهم قرار گرفتند.
14 ورزشکار در بخش دختران و 1۵ ورزشکار در بخش پسران و جمعا 

۲۹ نفر از ایران در این مسابقات شرکت کردند.

خیانت پیکه به لیونل مسی!

لیونل مسی احساس می کند جرارد پیکه هم در جدایی او از بارسلونا نقش 
داشته است.

به گزارش دنیای جوانان، انگار دل لیونل مسی هنوز با بارسلوناست و او در 
این مدت کوتاه جدایی از این باشگاه هنوز هم در مورد تیم سابق خود صحبت 
می کند. نشریه فوربس پس از مصاحبه مفصل ستاره آرژانتینی با نشریه اسپورت، 
جزئیات جدیدی از دلخوری های این بازیکن ارائه داده است. این نشریه مدعی 
شد حاال لیونل مسی به خوبی می داند کدام هم تیمی سابق او در بارسلونا قبل از 

انتقال این بازیکن به پاری سن ژرمن به او خیانت کرده است.
خوان الپورتا از بدو ورود به باشگاه بارسلونا وعده داد قطعا لیونل مسی را 
در این تیم حفظ خواهد کرد. اما وضعیت بغرنج مالی بارسا باعث شد الپورتا قادر 
به تامین منابع مالی مناسب برای ماندن مسی در باشگاه نباشد و  در نهایت این 
بازیکن در فصل تابستان به پاری سن ژرمن رفت. حتی لیونل مسی کاهش ۵0 
درصدی دستمزد خود را نیز پذیرفته بود، اما بارسلونا در نهایت نتوانست شرایط را 

برای ماندن این بازیکن مهیا کند.
اما یک نکته از مصاحبه لیونل مسی جالب و ابهام برانگیز بود. او در مورد 
رابطه با بازیکنان فعلی بارسلونا و هم تیمی های سابق خود گفت: »من اغلب با 
سرجیو آگوئرو صحبت می کنم و او یک دوست واقعی برای من است. من همچنین 

با سرخیو بوسکتس و یوردی آلبا نیز همیشه ارتباط دارم.”
اما لیونل مسی نامی از جرارد پیکه نبرد تا شایعات در مورد اختالف بین این 
دو بازیکن بیشتر از قبل شود. لوییس ماسکارو، سردبیر نشریه اسپورت و کسی 
که اخیرا با لیونل مسی مصاحبه کرده، در این رابطه گفت: »مسی اخیرا متوجه 
شده که جرارد پیکه به خوان الپورتا گفته که اگر لئو باشگاه را ترک کند، هیچ 

اتفاق بدی رخ نمی دهد.”
پیش از این نیز شایعاتی در مورد اثرگذاری بیش از حد جرارد پیکه روی الپورتا 
شنیده شده بود و حاال به نظر این اخبار صحت دارد. حتی این مدافع اسپانیایی دقیقا 
ابتدا گذاشت لیونل مسی از بارسلونا جدا شود و بعد درخواست کاهش دستمزد خود 

را پذیرفته و آن را با دیگر بازیکنان نیز در میان گذاشت.
همچنین این نشریه مدعی شد لیونل مسی رابطه خود و خانواده اش را با 
جرارد پیکه و همسر او قطع کرده و دوستی سابق امروز تبدیل به کینه ای بزرگ 
شده است. در این مصاحبه ستاره سابق بارسلونا چندین بار از هم تیمی های سابق 
خود نام برد و حتی یک بار هم به جرارد پییکه اشاره نکرد.لیونل مسی در چند ماه 
اخیر تالش زیادی برای ماندن در بارسلونا داشت و حتی در ماه های آخر هر بار 
وکیل و خانواده او سراغ قرارداد جدید را می گرفتند، مدیران باشگاه به نحوی آن 

را به تعویق می انداختند و انگار این تصمیم از قبل گرفته شده بود.
لیونل مسی در این مصاحبه صریحا اعالم کرد از خوان الپورتا بابت مصاحبه 
های اخیرش ناراحت شده و از رئیس فعلی باشگاه گله دارد. اما ستاره فعلی پاری 
سن ژرمن نامی از جرارد پیکه نبرد و اینگونه نشان داد رابطه ای با هم تیمی سابق 

خود به مدت نزدیک به دو دهه ندارد.

گاسپرینی به رونالدو: برو به جهنم!
سرمربی  گاسپرینی،  پیرو  جان 
آتاالنتا، از صحبت های پس از بازی با 

کریستیانو رونالدو پرده برداشت.
گذشته  شب  شنبه  سه  آتاالنتا 
گروهی  مرحله  از  دیدار  چهارمین  در 
برگامو  در  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
میزبان منچستریونایتد بود و در حالی 
که دو بار از حریفش پیش افتاد اما هر 
به  را  بازی  شد  موفق  رونالدو  بار  دو 

تساوی بکشاند.
شاگردان گاسپرینی در بازی رفت 
نیز با دو گل از حریف پیش افتاده بودند 
اما یونایتد بازی را مساوی کرده و در 
نهایت این بازیکن ۳6 ساله موفق شد 
گل پیروزی بخش تیمش را وارد دروازه 
آتاالنتا  چنگ  از  را  امتیاز  سه  و  کرده 
به  از  پس  گاسپرینی  بیاورد.  بیرون 

صدا درآمدن سوت پایان بازی در حالی که با رونالدو در زمین قدم زده و صحبت 
می کرد دیده شد و در مصاحبه پس از بازی درباره حرف هایی که بین او و این ستاره 
پرتغالی زده شد توضیحاتی را ارائه کرد.سرمربی آتاالنتا به اسکای ایتالیا گفت:» در 
آخر بازی با رونالدو حرف زدم. او بازیکنی باورنکردنی است، حتی با این که بعضی 
افراد از او به عنوان یک مشکل یاد می کنند. اما داشتن چنین مشکلی حس خوبی 
دارد. او به ندرت توپ را خارج از چارچوب می زند. نصف اوقات توپ هایش وارد 
دروازه می شود و نیمی دیگر از اوقات توپ ها مهار می شود. من پس از بازی به او 

گفتم می دانی در این شرایط در ایتالیا چه می گوییم؟ برو به جهنم!«
رونالدو با دو گلی که به ثمر رساند، تعداد گل هایش در لیگ قهرمانان پس 

از بازگشت به یونایتد را به پنج گل در چهار بازی رساند.
این ملی پوش پرتغالی نقش بسزایی در موفقیت تیم اوله گونار سولسشر در 
لیگ قهرمانان داشته و موفق شده با گل هایی که وارد دروازه حریفان کرده، شانس 

این تیم را برای صعود به مرحله یک هشتم حفظ کند.
این بازیکن در گفتگوی پس از بازی با بی تی اسپورت تایید کرد که تیمش 
خوش شانس بوده که توانسته با یک امتیاز از این بازی به خانه برگردد. او اظهار 
داشت:» ما هرگز تسلیم نمی شویم و تا آخر به خودمان باور داریم. این نتیجه خوبی 
برای ما است. بازی در ابتدا دشوار بود و ما می دانستیم که آتاالنتا فشار زیادی به ما 
وارد می کند. آنها مربی فوق العاده ای دارند و وقتی من در یوونتوس بودم هم بازی 
برابر آنها دشوار بود. ما در آخر کمی خوش شانس بودیم اما فوتبال همین است.«
در بازی رفت دو تیم، آتاالنتا موفق شد در نیمه اول دو گل به ثمر رسانده و 
به عنوان تیم پیروز به رختکن برود اما شرایط در نیمه دوم تغییر کرد و مارکوس 
راشفورد در دقیقه ۵۳ و هری مگوایر در دقیقه ۷۵ بازی را به تساوی کشاندند. 
این پایان ماجرا نبود و کریستیانو رونالدو موفق شد باز هم در نقش ناجی سولسشر 

ظاهر شده و در دقیقه 81 گل پیروزی بخش تیمش را وارد دروازه آتاالنتا کند.

یوونتوس، بهشِت لژیونرهای ایرانی
شد  موفق  آزمون  ر  سردا
تاریخ  در  را  خود  گل  پنجمین 
لیگ قهرمانان اروپا به ثمر برساند 
نزدیک ترین  با  خود  فاصله  و 

تعقیب کننده را ۲ برابر کند.
نیت  ز ل  تبا فو تیم 
ر  د سیه  و ر گ  ر بو ز سنت پتر
چارچوب هفته چهارم دور گروهی 

رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به مصاف میزبان خود یوونتوس رفت و در نهایت 
با نتیجه پرگل چهار بر ۲ شکست خورد. سردار آزمون در دقیقه ۹۲ زننده یکی از 
۲ گل نماینده روسیه بود.این پنجمین گل سردار آزمون در تاریخ لیگ قهرمانان 
بنفیکا،  بایرن مونیخ،  تیم های  دروازه  این  از  پیش  او  رسید.  ثمر  به  که  بود  اروپا 
اتلتیکو مادرید و لیون را باز کرده بود. ۲ گل در فصل ۲01۷-۲016، ۲ گل در 

فصل ۲0۲0-۲01۹ و حاال اولین گل در فصل ۲0۲1-۲0۲۲.
با این گل سردار آزمون فاصله خود را با مهدی طارمی و علی دایی به عدد 
۲ رساند. این ۲ بازیکن در لیگ قهرمانان موفق به زدن سه گل شده اند. البته که 
طارمی این فرصت را دارد تا دوباره فاصله را کم کند و خودش را به سردار برساند 

اما برای این کار به جای یک گل باید ۲ گل به ثمر برساند.
آزمون بعد از مهدی طارمی و مهدی مهدوی کیا به سومین بازیکن ایرانی 
بدل شد که در چمپیونزلیگ دروازه یوونتوس را باز می کند. مهدوی کیا در لباس 

هامبورگ و طارمی در لباس پورتو موفق به انجام این کار شده بودند.

استیناف  کمیته  رییس 
صدور مجوز حرفه ای می گوید 
در صورتی که این کمیته رای 
کمیته بدوی را تایید می کرد، استقالل و 

پرسپولیس قطعا محروم می شدند.
ییس  ر  ، ی مصطفو ش  یو ر ا د
حرفه ای  مجوز  استیناف صدور  کمیته 
روز  جلسه  از  پس  فوتبال  فدراسیون 
باشگاه ها  مدیران  گذشته)چهارشنبه( 
فدراسیون  و  لیگ  سازمان  مدیران  با 
فوتبال اظهار کرد: جلسه ابعاد مختلفی 
تبلیغات  روی  جلسه  هدف  داشت. 
محیطی و صدا و سیما بود که عایدی 
هم  ما  دارد.  فوتبال  فدراسیون  برای 
استیناف  و  بدوی  کمیته های  درباره 
از  و  کردیم  صحبت  باشگاه ها  برای 
به آن ها گفتیم  جدیت کارمان گفتیم. 
که این موضوع را شوخی نگیرند و به 
در  که  کسی  برای  حتی  گفتیم  آن ها 
می دهد  انجام  خدماتی  کار  فدراسیون 
گرفته  نظر  در  تنبیهاتی  آیین نامه  در 
مطابق  که  صورتی  در  است.  شده 
خواهند  جریمه  نکنند  عمل  آیین نامه 
شد. آقای عزیزی خادم هم اعالم کرد 
که فدراسیون مخالفتی با درآمد بیش تر 

باشگاه ها ندارد.
آقای  هم  آن  از  پس  افزود:  او 
صدری  آقای  کردند.  صحبت  آجورلو 
هم صحبت کردند و از ارکان فدراسیون 
تشکر کردند. باقی باشگاه ها هم صحبت 
کردند و نگرانی شان مسائل مالی است. 
تبلیغات  رو  فوتبال  اصول  و  اساس 
باشگاه ها  که  است  تلویزیون  و  رادیو 
شد  قرار  بودند.  موضوع  این  نگران 
این گروه جلساتی با رییس فدراسیون 
داشته باشند تا این مشکل حل شود. با 
جلو  حرفه ای  فوتبال  فعلی  درآمدهای 
نمی رود. ما قوانین حرفه ای را به آن ها 
درآمد  نمی توانیم  ولی  می دهیم  تعلیم 
حرفه ای را برای باشگاه ها تامین کنیم. 
تبلیغات  باید  باشد  زیاد  اگر هنرمان  ما 
رادیو و تلویزیون را بگیریم و باشگاه ها 

دیگر نیازی ندارند.
صدور  ستیناف  ا کمیته  رییس 
مجوز حرفه ای ادامه داد: درباره کمیته 
صدور مجوز حرفه ای دو کمیته از سوی 
AFC تعیین شده است. آن ها افرادی را 

باشگاه سپاهان، فوالد  گلچین کردند. 
و به خصوص گل گهر مجوز حرفه ای 
حرفه ای  باشگاه های  اما  گرفتند  را 
می کنند.  عوض  مدیرعامل  مرتب  ما 
این  در  مدیرعامل  یک  امیدوارم  من 
کند.  کار  سال   10 بتواند  باشگاه  دو 
زمان فتح اهلل زاده و اولیایی خوب کار 
می شد اما االن هرروز یک مدیرعامل 
برنامه  می شود.  انتخاب  مرتبط  غیر 
استقالل  و  پرسپولیس  باشگاه های 
رای  ما  اگر  و  آمد  استیناف  کمیته  به 
می کردیم شک  تایید  را  بدوی  کمیته 
نکنید این ها محروم می شدند و جرایم 

سنگینی شامل شان می شد.
صدور  ستیناف  ا کمیته  رییس 
اگر  این که  بیان  با  حرفه ای  مجوز 
می کردیم  تایید  را  بدوی  کمیته  رای 
گفت:  می شدند،  محروم  تیم  دو  این 
جریمه سنگینی هم به آن ها نیز تعلق 
حرفه ای  نامه  آیین  این  در  می گرفت. 
 1800 بر  بالغ  حرفه ای،  مجوز  صدور 
و  می گیریم  تعهد  باشگاه ها  از  صفحه 
باشگاه ها باید این ها را بارگذاری کنند. 
در یک تاریخ مشخص یعنی ۳1 خرداد 
1400 باید این را به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا ارسال می کردیم اما متاسفانه این 

دو باشگاه تعلل کردند.
او ادامه داد: ما باید به باشگاه هایی 
تراکتور،  پرسپولیس،  استقالل،  مثل 

سپاهان و گل گهر با محبت نگاه کنیم. 
باشگاه ها  این  با  باید  که  می دانم  من 
چگونه برخورد کرد. جلسه ای برگزار شد 
و در نهایت باتوجه به آیین نامه حرفه ای 
ای اف سی عمل کردیم. در صفحه 8 
آیین نامه انضباطی آمده است که 8 نوع 
را  مدارک  که  باشگاه هایی  برای  تنبیه 
بارگذاری نکرده اند می تواند تعلق بگیرد. 
البته دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
حسن نیت شان را نشان داده اند اما چون 
دو مدیرعامل باشگاه جدیدا آمدند ممکن 

است همه چیز را ندانند.
یادم  من  کرد:  اضافه  مصطفوی 
یکی  به  ما  مسووالن  از  یکی  است 
گفته  پرسپولیس  باشگاه  مسووالن  از 
او  و  نیست  کامل  مدارک تان  که  بود 
گفت که ما در ریاض هستیم و وقتی 
این  می کنیم.  حل  را  مسائل  برگردیم 
و  کند  کار  چه  باید  نمی دانست  آقا 
توضیح  آن ها  به  بیش تر  باید  بنابراین 
دهیم. این صدور مجوز حرفه ای باشگاه 
می تواند جریمه به همراه داشته باشد یا 
را  مدیره  هیات  اعضای  و  مدیرعامل 
برکنار کند و با همه کسانی که کوتاهی 
می کنند کار دارد. امروز هم قرار شد یک 
میلیارد جریمه شان را بیاورند و تعهدشان 
را بدهند. مرگ یک دفعه و شیون یک 
چه  دارند  بفهمند  باید  باالخره  و  دفعه 

کاری انجام می دهند.

فشار  ما  اگر  این که  بیان  با  او 
می آوریم که آیین نامه را رعایت کنیم 
حق  درآمدهای  باید  هم  طرف  آن  از 
به  هم  را  محیطی  تبلیغات  و  پخش 
آن ها بدهیم، عنوان کرد: در آیین نامه 
حرفه ای مساله بانوان هم مطرح شده و 
در آینده به آن هم باید بپردازیم. نصف 
می دهند  تشکیل  بانوان  را  ما  مملکت 
بگوییم  خانم ها  همه  به  نمی توانیم  و 
به ورزشگاه نیایند. ما دروغ نمی توانیم 
بگوییم و باید نظرمان را به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا بگوییم. ما کلیات را تعهد 
دادیم و فیفا هم بسیار برای ورود بانوان 
از  اینفانتینیو  مصمم است و حتی خود 
رییس جمهور وقت قول گرفت که این 

مشکل حل شود.
مصطفوی در پایان گفت: امیدوارم 
دولت، رییس جمهور و وزیر این مسائل 
را حل کنند اما به هر حال چه کمک 
باید  را  رای مان  ما  نکنند،  چه  و  کنند 
االجراست.  الزم   رای  این  و  بدهیم 
می دهد  مجوز  صدور  کمیته  که  رایی 
این ها  اگر  و  نیست  نظر  تجدید  قابل 
باید  بخواهند  نظر  تجدید  می خواهند 
به CAS بروند. به هر حال حل مساله 
ما  بانوان  و  نیست  سختی  کار  بانوان 
در  و  هستند  منظم  و  شریف  بسیار 
را  بازی ها  و  می آیند  خودشان  جایگاه 

تماشا می کنند.

آیین نامه مجوز حرفه ای الزم  االجراست؛

مصطفوی: برای ورود بانوان به ورزشگاه به فیفا تعهد داده ایم

از  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی 
مشکالت تیم ملی برای پرواز به لبنان 
کشور  مسئوالن  از  و  برداشته  پرده 
تیم  و  فدراسیون  کمک  به  خواسته 

ملی بیایند.
حسین شریفی مدیر روابط عمومی 
فدراسیون فوتبال که در آخرین جلسه 
ن  ا عنو به  ئیسه  ر هیئت  ی  عضا ا
شد،  معرفی  هم  فدراسیون  سخنگوی 
و  رئیسه  هیئت  اعضای  جلسه  از  پس 
محور  با  که  باشگاه ها  عامل  مدیران 
برگزار  محیطی  تبلیغات  سر  بر  بحث 
و  شد  حاضر  خبرنگاران  جمع  در  شد، 
ضمن توضیح در مورد محتوای جلسه، 
از مشکلی جدی که پیش روی سفر تیم 
ملی به لبنان وجود دارد، پرده برداشت.

مورد  در  صحبت  از  پس  شریفی 
سوال  به  پاسخ  در  جلسه  محتوای 
خبرنگاری که از او در مورد شرایط تیم 
هایش  اینطور حرف  بود،  پرسیده  ملی 
را با گالیه آغاز کرد:»  تیم ملی فوتبال 
ایران دو بازی مهم و سخت را پیش رو 
راحتی  تیم  سوریه  بگویند  شاید  دارد. 
آسیا  در  که  است  تیمی  لبنان  یا  است 
اسم و رسمی ندارد؛ اما این تیم همین 
حاال سوم گروه است و نمی توان گفت 

از پیش بازنده است.«
او سپس با اشاره به مشکل اصلِی 
فدراسیون حرف هایش را از سر گرفت 
فدراسیون  اینکه  نکته  کرد:»  عنوان  و 
فوتبال ایران روزهای سختی را سپری 
عنوان  به  زاگرس  هواپیمایی  کند.  می 
همراه پروازی تیم فوتبال ایران نتوانسته 

مجوزهای الزم را برای پرواز به لبنان 
بگیرد و در واقع با اینکه آقای عزیزی 
خادم با دو هواپیمایی دیگر هم صحبت 
آنها هم صادر  برای  اجازه پرواز  کرده، 

نشده است.«
صادر  دلیل  مورد  در  خبرنگاری 
نشدن مجوز پرسید و شریفی در واکنش 
در جریانش  این سوال گفت:» من  به 

نیستم. باید از هواپیمایی ها بپرسید.«
خبرنگاری دیگری این احتمال را 
مطرح کرد که ممکن است صادر نشدن 
سیاسی  شرایط  خاطر  به  پرواز  مجوز 
به  واکنش  در  شریفی  که  باشد  لبنان 
من  است؛  ممکن  گفت:»  سوال  این 
را  چیزی  نه  نیستم  جریانش  در  چون 

اما  تکذیب.  نه  و  کنم  تایید  توانم  می 
شود،  می  اعالم  ما  به  که  عددهایی 
عددهای به شدت عجیب و غریبی است 
و فدراسیون فوتبال هم دست تنهاست. 
در  دوستان مان  از  است  این  خواهشم 
سازمان  از  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
را  مسئله  این  که  کشور  هواپیمایی 
کمک کنند. به هر حال فدراسیون همراه 
پروازی خودش را داشته، اما در این راه 
با مشکالتی مواجه شده  و باید هر چه 
شود.  اعالم  پروازی  جایگزین  زودتر 
تیم ملی اگر قرار است در یکی دو روز 
ابتدایی هفته آینده تهران را به مقصد 
لبنان ترک کند. باید هر چه زودتر تکلیف 

این داستان مشخص شود.«

بخش  در  فدراسیون  سخنگوی 
به  مسئوالن  از  هایش  پایانی صحبت 
این مشکل  صورت مستقیم برای رفع 
درخواست کمک کرد:» از این بابت در 

مضیقه هستیم. 
آنهایی که می  خواهش می کنم 
توانند کمک کنند، امروز باید به کمک 
پیروز  تیم  که  روزی  بیایند.  فدراسیون 
و  است  برنده  تیم  که  روزی  و  است 
یادگاری  عکس  داریم  دوست  همه 
همه  حق  البته  هستند.  همه  بگیریم، 
هم هست، اما در این روزهای سختی 
و تنگنا توقع داریم دوستان کمک کنند 
به روند شرایط تیم ملی فوتبال کشور 

و فدراسیون.«
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سخنگوی فدراسیون فوتبال:

برای سفر تیم ملی به لبنان، اجازه پرواز نمی دهند!

در  است  معتقد  سپاهان  مدیرعامل 
باشگاه ها  ید  با محیطی  تبلیغات  مورد 
کارگروهی به همراه سازمان لیگ تشکیل 

دهند تا به نتیجه برسند.
مل  عا یر مد  ، کت سا ضا  ر محمد
مدیران  جلسه  برگزاری  از  پس  سپاهان 
و  فوتبال  فدراسیون  مدیران  با  باشگاه ها 
سازمان لیگ اظهار کرد: به نظرم یکی از 
جلسات ضروری و سازنده بود. همین که 
مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
و مطالب  داشتند  کنار عزیزان حضور  در 
پیش برد  در  کردند  گوش  را  باشگاه ها 
جلسه  از  بخشی  است.  تاثیرگذار  فوتبال 
شاید  که  بود  حرفه ای  مجوز  به  راجع 
فوتبال  رویکردهای  و  مسائل  مهم ترین 
با  خوبی  مسیر  خوشبختانه  است.  کشور 
آل  و  مصطفوی  آقایان  مانند  اساتیدی 

اسحاق و... آغاز شده است.
او افزود: ما اوال کمیته دائمی مجوز 
حرفه ای در باشگاه داریم. ما برای فراهم 
گذشته  سال  آبان   از  مدارکمان  کردن 
جلسه  ماه  هر  و  دادیم  تشکیل  کمیته 

تامین شود. مستحضر  مدارک  تا  داشتیم 
 . رد ا د معینی  مترهای  ا ر پا که  هستید 
باشگاه هایی  اولین  جزو  ما  خوشبختانه 
دریافت  را  حرفه ای  مجوز  که  بودیم 
به  قدم  سکوی  یک  این  البته  کردیم. 
قدم است و اگر غفلت کنیم، سال بعد به 

مشکل می خوریم.
مدیرعامل سپاهان ادامه داد: بحث 
محیطی  تبلیغات  به  راجع  هم  مهمی 
زمان  سا نید  ا می د شتیم.  ا د ه ها  باشگا
سبزی  کتاب  و  آیین نامه  براساس  لیگ 
مشخص  را  باشگاه ها  و  لیگ  رابطه  که 
است  قرار  اگر  می کند.  عمل  می کند، 
باید  بگیرد  صورت  فرآیندها  در  تغییری 
از  بعضی  کند.  طی  را  اداری اش  فرآیند 
این  داشتند.  جدیدی  ایده های  دوستان 
دلیلی نمی شود که یک شبه همه چیز را 
پیشنهاد کردیم که یک  ما  عوض کنیم. 
کارشناسان  با حضور  مجموعه تخصصی 
شود  تشکیل  لیگ  سازمان  و  باشگاه ها 
را  محیطی  تبلیغات  به  مربوط  مباحث  و 
اقتصادی  شرایط  البته  کنند.  جمع بندی 

در  درآمدزایی  مسائل  که  است  طوری 
فوتبال را دچار تنش کرده است.

ساکت گفت: ما معتقد هستیم که هر 
16 تیم باید به صورت منسجم و هماهنگ 
جلو بروند و هم دیگر را حمایت کنند. من 
یادم است چندین سال قبل که به جی لیگ 
)لیگ ژاپن( دعوت شده بودیم، آن ها اعالم 
می کردند که ما اکثر فضای تبلیغاتی را در 
اختیار خود باشگاه ها قرار دادیم به جز تبلیغات 
محیطی. چون در شهرهای مختلف، تیم های 
مختلفی با توانایی های مختلفی حضور دارد، 
این ها را مجزا نکرده بودند و سازمان لیگ 
البته حق پخش  انجام می داد.  را  کار  این 
تلویزیونی بحث مهمی است که باشگاه ها 
موضوع  همچنین  هستند.  آن  مطالبه گر 
پخش های اینترنتی هم مطرح است. ما در 
سپاهان شبکه سپاهان داریم که دیدارهای 
از آن پخش می شود.  رده های سنی  تمام 
قوانین حمایتی  باید  اینترنت هم  در حوزه 

داشته باشیم.
او در ادامه در پاسخ به این سوال که 
درآمد تبلیغات محیطی در زمان حضورش 

نه،  یا  بوده  شفاف  فوتبال  فدراسیون  در 
توضیح داد: آن زمان مصوبه سازمان لیگ 
وبه یک  برگزار شود  مزایده  بود که  این 
کارگزار واگذار شود. یکی، دو سال است 
که سازمان لیگ تدبیر متفاوتی کرده است 
و خودش این کار را مدیریت می کند که بد 
نیست. یعنی کل پکیج را در اختیار شرکت 
بیرونی قرار نمی دهد بلکه شرکت بیرونی 
زیر نظر سازمان لیگ کار می کند و پول ها 
می شود.  واریز  لیگ  سازمان  حساب  به 
این  حاال  است.  خوبی  کار  این  نظرم  به 
بحث که برخی باشگاه ها می توانند درآمد 
که  است  مبحثی  باشند،  داشته  بیشتری 
امروز در این جلسه قرار شد راجع به آن 

صحبت کنند.
این  به  پاسخ  در  پایان  در  ساکت 
سوال که آیا در جریان پرونده ویلموتس 
من  موقع  آن  البته  کرد:  اظهار  است، 
قرارداد حضور  در  و  نبودم  اداری  کارمند 
و  نیستم  جزئیاتش  جریان  در  نداشتم. 
دنبال  را  موضوع  این  بودند  که  عزیزانی 

می کنند.

واکنش ساکت به پرونده شکایت ویلموتس:

در زمان عقد قرارداد کارمند فدراسیون نبودم!
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ــن  ــره انگیزتری ــی از خاط یک
شــکوهمند  انقــالب  روزهــای 
 1۳۵۷ ن  بــا آ  1۳ ســالمی  ا
روز،  ایــن  در  بــود.  خورشــیدی 
دانــش آمــوزان تهرانــی ماننــد 
ــراض  ــردم در اعت ــار م ــر اقش دیگ
بــه رژیــم پهلــوی و دخالــت هــای 
ــا  ــد ت ــه آمدن ــه صحن ــکا ب آمری
صــدای خــود را به گــوش جهانیان 
برســانند امــا نیــروی هــای امنیتــی 
آنــان را آمــاج حمــالت خــود قــرار 
دادنــد و فرزنــدان ایــن مرزوبــوم را 

ــیدند. ــون کش ــاک و خ ــه خ ب
 1۳۵۷ پاییــز  هــای  نیمــه 
دیگــر  برخــالف  خورشــیدی، 
ــای درس  ــه کالس ه ــا ک پاییزه
مــدارس و دانشــگاه هــا فعــال 
بودنــد، دانــش آمــوزان بــه فرمــان 
امــام)ره( اعتصــاب کــرده بودنــد و 
ــا  ــگاه ه ــا و دانش ــه ه ــه مدرس ب
ــز و  ــه می ــر ن ــد. دیگ ــی رفتن نم
نیمکتــی در کار بــود و نــه معلمــی 
کــه ماننــد همیشــه بیایــد و از روی 
کتــاب درس بدهــد. همــه گــوش 
بــه فرمــان امــام)ره( در کوچــه 
ــی و  ــا راه پیمای ــان ه ــا و خیاب ه
تظاهــرات مــی کردنــد و درس 

ــد. ــی آموختن ــالب را م انق
هــای  صحنــه  ز  ا یکــی 
زمــان،  آن  در  مــردم  مبــارزات 
راه  و  تظاهــرات  هــای  صحنــه 
جمعــی  دســته  هــای  پیمایــی 
دانــش آمــوزان دختــر و پســر 
ــود. بچــه هــا در گــروه  مــدارس ب
هــای کوچــک و بــزرگ و در حالی 
کــه پارچــه بزرگ نوشــته شــده ای 
در پیشــاپیش صــف هایشــان بــود 
در دســته هــای جداگانــه در خیابان 
هــا راه مــی افتادند. مســیرهای راه 
ــی،  ــوزان تهران ــش آم ــی دان پیمای
ــگاه  ــرف دانش ــه ط ــر ب ــش ت بی
ــه  ــی ک ــی جای ــود، یعن ــران ب ته
ــزرگ آن  ــاط ب ــجویان در حی دانش
بــا برپایــی راه پیمایی و ســخنرانی، 
آتــش انقــالب را شــعله ورتــر مــی 
ــش  ــه دان ــی ک ــا زمان ــد ام کردن
آمــوزان در حیــاط دانشــگاه تهــران 

ــان  ــد، ناگه ــی کردن ــرات م تظاه
ــک  ــا تان ــه ب ــلح ک ــای مس نیروه
هــا و نفربرهایشــان در خیابــان 
هــای دور دانشــگاه مســتقر بودنــد 
ــش گشــودند.  ــا آت ــه ســمت آنه ب
در آن روز ســرد پاییــزی، تعــدادی 
ــه  ــی ک ــوزان در حال ــش آم از دان
ــراداران  ــن ب ــای خونی ــن ه پیراه
ــت  ــر دس ــر س ــود را ب ــهید خ ش
گرفتــه بودنــد، گریــه کنــان در 
خیابــان هــا مــی دویدنــد و آن هــا 
ــد.  ــی دادن ــان م ــردم نش ــه م را ب
ــت  ــر گرامیداش ــه خاط ــن ب بنابرای
یــاد و خاطــره ایــن دانــش آمــوزان 
ــن روز در  ــاه ای ــی گن ــجاع و ب ش
ــام  ــه ن ــخ انقــالب اســالمی ب تاری
ــده  ــذاری ش ــوز نام گ روز دانش آم
ــالع  ــروه اط ــگر گ ــت. پژوهش اس
رســانی ایرنــا بــه مناســبت ســالروز 
بــه خــاک و خــون کشــیدن دانــش 
آمــوزان متعهــد و بیــدار در 1۳ آبان 
1۳۵۷ خورشــیدی بــه بررســی این 

ــه اســت. ــخ پرداخت ــه تل واقع

هــرات  تظا و  بــات  عتصا ا
ــان 1۳۵۷ ــا آب ــر ت ــترده از مه گس

خونیــن  فاجعــه  ز  ا پــس 
خورشــیدی،   1۳۵۷ 1۷شــهریور 
رژیــم درصــدد برآمــد تــا بــا انجــام 

ــی اصالحــات و اقدامــات از  برخ
ــرای  ــا ب ــد ام ــردم بکاه ــم م خش
اصالحــات دیگــر دیــر شــده بــود و 
حتــی اقدامــات آنهــا جــز بــه عقب 
نشــینی دولــت در مقابــل خواســت 

ــردم منجــر نشــد. ــای م ه
مــدارس،  بازگشــایی  بــا 
ــگ  دانشــگاه هــا و حــوزه هــا، زن
خطــر بــرای رژیــم بــه صــدا 
ــارزه  ــا مب ــه آنه ــرا ک ــد، چ درآم
منســجم تــری را علیــه رژیــم 
آغــاز کردنــد. هــم زمــان بــا ایــن 
اقدامــات، مــوج اعتصــاب نیــز 
شــروع شــد. همچنیــن بــا هجــرت 
امــام خمینــی)ره( از نجــف بــه 
پاریــس در مهــر 1۳۵۷ خورشــیدی 
رونــد تحــوالت چهره روشــن تری 
ــرا برخــالف  ــت؛ زی ــه خــود گرف ب
ــت  ــی پنداش ــه م ــم ک ــور رژی تص
ــه  ــه فرانس ــام)ره( ب ــفر ام ــا س ب
نــام و افــکارش محــو خواهــد 
شــد، ایشــان در مرکــز توجــه 
سیاســی  محافــل  و  مطبوعــات 
جهــان قــرار گرفــت و او توانســت 
ــا  ــب اروپ ــالب را از قل صــدای انق
بــه گــوش جهانیــان برســاند. ایــن 
ــود کــه نهضــت اســالمی  ــه ب گون
در آســتانه یــک سلســله تحــوالت 
جدیــد و سرنوشــت ســاز قــرار 

ــز  ــات نی ــوج اعتصاب ــت و م گرف
شــدت یافــت. در همیــن اوضــاع، 
دانشــجویان برخــی از دانشــگاه 
ــی  ــای سیاس ــته ه ــز خواس ــا نی ه
خــود را اعــالم کردنــد و در پــی آن 
اســتادان نیز به پشــتیبانی آنها و در 
اعتــراض به بازداشــت دانشــجویان 
پیشــگام حرکــت در آمــوزش عالی 
شــدند. ایــن اعتصــاب و اعتــراض 
در موسســات آموزشــی، اعــالم 
خطــری بــزرگ بــرای نظــام حاکم 
ــه در 1۳  ــت ک ــی رف ــه شــمار م ب
آبــان 1۳۵۷خورشــیدی بــه اوج 

ــید. ــود رس خ

کشــتار خونیــن دانــش آموزان 
آبان در 1۳ 

ــی  ــری یک ــات سراس اعتصاب
از مهمتریــن عوامــل ســرنگونی 
رژیــم پهلــوی محســوب مــی 
شــود. امــام خمینــی)ره( در 16 
ــش  ــه دان ــی ب ــر 1۳۵۷در پیام مه
تــا  خواســت  آنــان  از  آمــوزان 
مــردم را در اعتصابــات حمایــت 
کننــد و دســت از اعتراضــات خــود 
ــد.  ــدف برندارن ــه ه ــیدن ب ــا رس ت
آبــان 1۳۵۷  بنابرایــن در یکــم 
خورشــیدی و در ســالروز شــهادت 
ســید مصطفــی خمینــی تظاهــرات 
در  دانشــجویان  و  دانش آمــوزان 
تهــران شــکل گرفــت و بــه دنبــال 
ــران  ــگاه های ته ــاتید دانش آن اس
نیــز دســت بــه اعتصــاب زدنــد که 
ــه کشــته شــدن  ــن اعتصــاب ب ای
اســتاد نجــات اللهــی منجــر شــد. 
ــی  ــات اله ــت اهلل نج ــهادت آی ش
آتــش اعتراضــات و اعتصابــات 
روز  هــر  و  کــرد  شــعله ورتر  را 
ــد در  ــات و تظاهراتــی جدی اعتصاب
ســطح تهــران و دیگــر شــهرهای 

ــد. ــی ش ــزار م ــور برگ کش
تــا اینکــه در صبــح 1۳ آبــان 
1۳۵۷خورشــیدی گروهــی از دانش 
ــه  ــراض ب ــانه اعت ــه نش ــوزان ب آم
رژیــم پهلــوی مــدارس را تعطیــل 
کردنــد و در محوطــه دانشــگاه 
تهــران اجتمــاع کردنــد. اقشــار 
مــردم و دیگــر دانشــجویان رفتــه 
رفتــه بــه ایــن اعتــراض پیوســتند. 
ســاعت 11 صبــح، مامــوران،  ابتــدا 
در  اشــک آور  گاز  گلولــه  چنــد 
میــان جمعیــت پرتــاب کردنــد 
ــدای  ــدگان ص ــاع کنن ــا، اجتم ام
ــن  ــد بنابرای ــر کردن ــود را بلندت خ
ــم  ــه رژی ــته ب ــتگاه های وابس دس
ــا  ــیاری از آن ه ــا بس ــه ی ــه هم ک
تربیــت شــده و دســتور گرفتــه 
بــه  بودنــد  هــا  آمریکایــی  از 
و  نکردنــد  رحــم  دانش آمــوزان 
ایــن اعتــراض را ماننــد دیگــر 
اعتــراض هــا بــه شــدت ســرکوب 
کردنــد بــه طــوری کــه ایــن حادثه 
ــون  ــاک و خ ــه خ ــب ب ــخ موج تل
کشــیدن ۵6تَــن از تجمــع کنندگان 

ــد. ــر ش ــی دیگ ــا زخم و صده
وســیله  بــه  جنایــت  ایــن 
دولــت آشــتی ملــی یعنــی دولــت 
شــریف امامــی صــورت گرفــت. در 

ــان 1۳۵۷  ــه 1۳ آب ــت حادث حقیق
پــس از حادثــه 1۷ شــهریور آن 
ســال، دومیــن جنایــت دولــت 
ــی  ــمار م ــه ش ــی ب ــریف امام ش
رفــت در حالــی کــه عمــر سیاســی 
تجــاوز  روز   ۷0 از  دولــت  ایــن 
ــگاه  ــه دانش ــاد حادث ــرد. ابع نمی ک
بــه حــدی بــود کــه وقتــی در 
برنامــه اخبــار شــبانگاهی گــزارش 
ــه  ــدازی مســتقیم ســربازان ب تیران
شــبکه  از  دانش آمــوزان  طــرف 
سراســری تلویزیــون پخــش شــد، 
وزیــر علــوم بالفاصلــه اســتعفا داد 
ــریف  ــه ش ــردای آن روز کابین و ف

ــرد. ــقوط ک ــز س ــی نی امام
ــی  ــی)ره( در پیام ــام خمین ام
فرمودنــد:  مناســبت  ایــن  بــه 
ــه  ــور باشــید ک ــن! صب ــزان م عزی

ــدا  ــک و خ ــی نزدی ــروزی نهای پی
بــا صابــران اســت. خــود و فرزندان 
ــد کــه  ــه را ســرفراز کنی نســل آتی
ایــران امــروز جایگاه آزادگان اســت 
ــود راه  ــه خ ــراس ب و سســتی و ه
بــه  و  نمی دهیــد  کــه  ندهیــد؛ 
ــتگان  ــیطانی بس ــه های ش وسوس
دســتگاه ظلــم گــوش فــرا ندهیــد. 
شــما ملــت ایــران و همــت و 
ــان  ــزد جهانی ــما زبان ــجاعت ش ش
ــت.  ــان اس ــق آزادیخواه و سرمش
ــد  ــم امی ــن راه دور چش ــن از ای م
بــه شــما دوختــه ام و آنچــه در 
ــما  ــه ش ــت ب ــدرت دارم در خدم ق
کــه بــه حــق اســت نثــار می کنــم 
و صــدای آزادیخواهــی و اســتقالل 
طلبــی شــما را بــه گــوش جهانیان 
ــد  ــانم و از خداون ــانده و می رس رس
ــما  ــت ش ــالمت و عظم ــی س تعال
ــم. ــزرگ را خواهان ملــت نجیــب ب
گرامیداشــت  مناســبت  بــه 
کشــتار دانــش آمــوزان، جمعــی از 
دانــش آموزهــای مــدارس پایتخت 
1۳۵۷خورشــیدی  بهمــن   16 در 
ــا  ــد: م ــالم کردن ــه  ای اع در بیانی
دانــش آموزهــای ایرانی روز شــنبه 
ــه  ــان 1۳۵۷ را ب ــیزدهم آب 1۳ س
ــالم  ــوز اع ــش آم ــوان روز دان عن
ــر  ــم ه ــم و قصــد داری ــی نمایی م

ــش  ــهیدان جنب ــاد ش ــا ی ــاله ب س
ــر  ــن روز ب ــوزی در ای ــش آم دان
خــود  یکپارچگــی  و  وحــدت 
ــد 1۳  ــه بع ــم. از آن روز ب بیفزایی
ــوز  ــوان روز دانش آم ــه عن ــان ب آب

ــد. ــذاری ش نامگ

ــا  ــارزه ب ــوزان و مب ــش آم دان
ــتکبار اس

ــان  ــوزان در 1۳ آب ــش آم دان
1۳۵۷خورشــیدی در مبــارزه بــا 
اســتکبار، نقشــی فّعــال و فرامــوش 
ــن قشــر  ــد. ای ــا کردن ناشــدنی ایف
ــلمانی،  ــت مس ــد و آگاه، هوی متعه
ــا اســتکبار  خوداتکایــی و مبــارزه ب
را بــه همــگان آموختنــد. در واقــع 
ــعارهای  ــا ش ــه ب ــد ک ــا بودن آنه
کوبنــده و فعالیــت هــای خــود 
بــر ضــد رژیــم نقــش مهمــی 
در متزلــزل کــردن پایــه هــای 

ــتند. ــوی داش ــت پهل حکوم
ــوش  ــه گ ــوزان ک ــش آم دان
بــه فرمــان رهبرشــان بودنــد، 
ــام  ــه تم ــی را ب ــیر آزادیخواه مس
مظلومــان و مســتضعفان آموختنــد 
آوردن  دســت  بــه  بــرای  کــه 
از دســت رفتــه خــود،  حقــوق 
بایــد بــا اســتکبار جهانــی بــه 
مبــارزه بپردازنــد بنابرایــن یکــی از 

پیشــگامان مبــارزه ملــی در نهضت 
امــام خمینــی)ره(، دانــش آمــوزان 
متعهــد و بیــداری بودنــد کــه برای 
رســیدن بــه اهــداف واال و عظیــم 
ــان  ــه در زم ــالمی، چ ــالب اس انق
ــروزی  ــس از پی ــه پ ــوت و چ طاغ
انقــالب اســالمی از هیچ کوششــی 

ــد. ــغ نکردن دری
بنابرایــن پیــروزی انقــالب 
ــا و  ــون فداکاری ه ــالمی مره اس
از خودگذشــتگی  هــای جوانــان 
ــام )ره(  ــود. ام ــوزان ب ــش آم و دان
ــد:  ــی فرماین ــوص م ــن خص در ای
ــان  ــم،  جوان ــدارس قدی ــان م جوان
بــازاری، عشــایر محتــرم ایــن 
ــام خــود  ــا قی ــه ب ــد ک ــه بودن طبق
بــه عقــب  را  رژیــم منحــوس 
نشــاندند و دســت جهانخــواران را 
ــت  ــد هم ــع کردن ــت قط از مملک
واالی شــما بــود که پیروز شــدیم و 
ریشــه فســاد را از ایــران تا حدودی 
بیــرون آوردیم و ان شــاء اهلل از این 
بــه بعــد هــم با همــت واالی شــما 
جوانــان تتمــه ایــن ریشــه فســاد از 

ــده خواهــد شــد. ــن کن ــخ و ب بی
ــت  ــد گف ــب بای ــن ترتی  بدی
ــه  ــن روز ب ــام ای ــن پی ــم تری مه
همــه مســلمانان ایــن بــود کــه تنها 
در برابــر پیشــگاه خــدا بــه کرنــش 
ــان در  ــه زم ــا همیش ــینند و ت بنش
ــدرت  ــی ابرق ــم و زورگوی ــر ظل براب

ــد. ــرود نیاورن ــلیم ف ــا سرتس ه
امــام خمینــی )ره( در جلــد 
دهــم کتــاب صحیفــه نــور دربــاره 
ایــن روز چنیــن مــی فرمایند: بســم 
ــیزده  ــم روز س ــن الرحی اهلل الرحم
آبــان، روز هجــوم وحشــیانه رژیــم 
ــتار  ــگاه و کش ــه دانش ــوس ب منح
ــز  دســته جمعــی دانشــجویان عزی
ــام  ــا تم ــف ب ــم مخال ماســت. رژی
مظاهــر تمــدن و پیشــرفت کشــور، 
یــک روز بــه مدرســه فیضیــه 
در  اســالمی  علــوم  مــدارس  و 
ــد  ــه ور می ش ــران حمل ــر ای سراس
و یــک روز بــه دانشــگاه تهــران و 
ــر  ــگاه های سراس ــدارس و دانش م
ایران...دشــمنان مــا در هــر فرصت 
از هیــچ  روز  ایــن  در  خصوصــًا 
ــتند و  ــت بردار نیس ــه ای دس توطئ
بــا هــر وســیله ممکــن می خواهنــد 
ــلب  ــز س ــت عزی ــش را از مل آرام
ن،  ا ز مــو نش آ ا د بــر   . کننــد
ــوم  ــن عل ــگاهیان و محصلی دانش
دینیــه اســت کــه بــا قــدرت تمــام 
ــکا و  ــه امری ــود را علی حمــالت خ
ــکا  اســرائیل گســترش داده و آمری
را وادار بــه اســترداد ایــن شــاه 
ــن  ــد و ای ــکار نماین ــوع جنایت مخل
توطئــه بــزرگ را بــار دیگر شــدیدا 
محکــوم کننــد. بــر دانش آمــوزان، 
ــوم  ــن عل ــگاهیان و محصلی دانش
ــرو  ــام نی ــا تم ــه ب ــه اســت ک دینی
از  و  حفــظ  را  خویــش  وحــدت 
انقــالب اســالمی خــود طرفــداری 
کننــد و بــر ملــت اســت کــه از این 
ــدرت  ــام ق ــا تم ــز ب ــاح عزی ۲ جن
ــه  ــد. دســت خــدا ب پشــتیبانی کنن
همــراه همگــی بــاد. والســالم 
علیکــم و رحمــة اهلل و برکاتــه/ 

ــی ــوی الخمین روح اهلل الموس
ــدون شــک دانــش آمــوزان  ب
همــان گونــه کــه در پیــروزی 
انقــالب اســالمی و شــکل گیــری 
آن نقــش بســزایی داشــتند. در 
ــش  ــداوم آن دارای نق ــت و ت تثبی
ــس از  ــا پ ــتند، آنه ــوری هس مح
انقــالب  در طــول جنــگ تحمیلــی 
بــرای دفــاع  از کیــان اســالم 
ــه  ــه ک ــوری ک ــه ط ــد ب جنگیدن
بیــش از  ۵۵0  هــزار دانــش آمــوز 
بســیجی در جنــگ شــرکت کردنــد 
ــن شــهید و  ــش از ۳6هــزار تَ و بی
ــر  ــود االث ــن مفق ۲ هــزار و 8۵۳ تَ
و جانبــاز و ۲ هــزار و 4۳۳تَــن 
آزاده را در ایــن راه تقدیــم دفــاع از 
وطــن کردنــد. بنابرایــن بایــد گفــت 
حضــور دانــش آمــوزان و فــداکاری 
هــای آنهــا در روزهــای منتهــی بــه 
انقــالب و جنــگ تحمیلــی توطئــه 
دشــمنان را خنثــی کــرد. از ایــن رو 
توجــه جــدی بــه دانــش آمــوزان و 
فراهــم کــردن زمینه های پیشــرفت 
همــه جانبــه  آنــان تضمینــی بــرای 
پیشــرفت انقالب اســالمی و تحقق 
اهــداف آن اســت و بــدون همراهی 
آنــان دســتیابی بــه اهــداف انقــالب 
اســالمی امــکان پذیر نخواهــد بود.

1۳ آبان؛ دانش آموزان حماسه سازان انقالب

کاپیتوالسیون یا حق قضاوت کنسولی حقی است 
ازشمول  را  آن ها  و  می شود  داده  بیگانه  اتباع  به  که 
در  درواقع  می کند؛  ومستثنی  مصون  کشور  قوانین 
میزبان  دولت  کشور،  خاک  در  جرم  ارتکاب  صورت 

حق محاکمه آن مجرم را ندارد.
کاپیتوالسیون ریشه در استعمار دارد و کشور های 
استعمارگران این قانون را به کشور های ضعیف تحت 
درایران طی  کاپیتوالسیون  تحمیل می کردند؛  سلطه 
رسمیت  به  روسیه  اتباع  برای  ترکمانچای  معاهده 
ازآن برخی کشور های استعمارگر  شناخته شد و پس 
دیگر، این امتیاز نامشروع را بعلت ضعف حکومت های 
سال  در  کاپیتوالسیون  اما،  کردند؛  کسب  قاجاریه 
بر  حاکم  فضای  و  عمومی  افکار  فشار  تحت   ،1۳06

روابط بین الملل پس از جنگ اول جهانی لغو گردید.
کاپیتوالسیون  الغای  از  دهه   ۳ از  بیش  هنوز 
آن  مجدد  احیاگر  پهلوی  محمدرضا  که  نمی گذشت 
شد. کابینه اسداهلل علم در سیزدهم مهر سال 1۳4۲، 
به دستور شاه، پیشنهاد آمریکا مبنی بر اعطای مصونیت 
الیحه  یک  صورت  به  را  آمریکایی  اتباع  به  قضایی 

قانونی در هیتت دولت تصویب کرد.
چندی بعد این خبر به حضرت امام رسید و ایشان 

را به خروش و فریاد واداشت به طوری که در 4 آبان 
1۳4۳ ایشان طی نطقی تاریخی به رسوایی این اقدام 

ننگین پرداختند.
فراز هایی از سخنرانی ایشان چنین بود: ».. دولت 
با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد، ملت 

ایران را از سگ های آمریکایی پست تر کردند.
زیر  را  آمریکایی  سگ  یک  کسی  چنانچه  اگر 
یک  ایران  شاه  اگر  می کنند؛  او  از  بازخواست  بگیرد، 
سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می کنند و اگر 
چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، 
مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام ایران را زیر 
رژیم که در  ندارد...«.  تعرض  بگیرد، هیچ کس حق 
طول دو سالی که امام قیام کرده بودند، نتوانسته بود 
با هیچ شیوه ای، ایشان را آرام کند، تنها یک راه پیش 

پای خود می دید و آن تبعید امام بود.
در شب 1۳ آبان 1۳4۳، صد ها کماندو به همراه 
قم حمله ور شدند  در  امام  منزل  به  ساواک  مزدوران 
ایشان را دستگیر و به تهران منتقل کردند و سپس با 
یک هواپیمای نظامی ایشان را به ترکیه تبعید کردند. 
این سرآغار هجرتی بود که 14 سال بعد پیروزی انقالب 

اسالمی را به بار آورد.

 1۳ آبان 1۳۵۸تسخیر النه جاسوسی تبعید امام خمینی به ترکیه 1۳ آبان 1۳4۳

در ابتدای انقالب و زمان حکومت دولت موقت 
با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و اموال 
سفارت  اشغال  به  تصمیم  دانشجویان  ایران،  ملت 
تهران،  دانشگاه های  از  دانشجویان  گرفتند.  آمریکا 
پلی تکنیک، صنعتی شریف، شهید بهشتی و ... گرد 
آمریکا  سفارت  تا  راهپیمایی  یک  و طی  آمدند  هم 
مقاومت  علیرغم  و  رفته  باال  سفارت  دیوار های  از 
محافظین و آمریکایی ها، سفارت را به تصرف کامل 

درآوردند.
به  آمریکایی ها  سفارت،  تسخیر  هنگام  در 
اسناد  ز  ا بسیاری  کردن  بود  نا مشغول  سرعت 
شدند،  خود  غارت های  و  تجاوزارت  و  دخالت ها 
نابودی  از  سرعت  به  سفارت  تسخیر  از  پس  ولی 
باقی مانده اسناد جلوگیری شد و بعد ها اسنادی که 
از النه جاسوسی آمریکا به دست آمده بود چاپ شده 
انتشار  محض  به  گرفت.  قرار  همگان  اختیار  در  و 
مقابل  انزجار  و  خشم  با  بسیاری  مردم  خبر،  این 
النه جاسوسی تجمع کرده و از حرکت دانشجویان 

کردند. حمایت 
را  حرکت  این  پیامی  در  نیز  )ره(  خمینی  امام 

این  نامیدند.  اول  انقالب  از  بزرگ تر  و  انقالب دوم 
آمریکایی ها  خشم  معترض،  دانشجویان  حرکت 
ملتی  درک  از  ناتوان  که  آن ها  و  برانگیخت  را 
استقالل طلب و آزادی خواه بودند، دست به اقداماتی 
جمله  آن  از  زدند؛  ایران  اسالمی  جمهوری  ضد  بر 
فشار آوردن به مجامع بین المللی مانند سازمان ملل، 
سازمان کنفرانس اسالمی، شورای امنیت و ...، ایجاد 
جو منفی تبلیغاتی علیه دانشجویان مسلمان و برخی 

اقدامات دیگر از جمله آنهاست.
اقدامات  به  آن ها  ماندن،  بی ثمر  از  پس  اما 
روابط  کامل  قطع  جمله  از  آوردند؛  روی  جدی تری 
سیاسی در ۲0 مهر 1۳۵۹، حمله نظامی به ایران و 
تجاوز به خاک کشورمان که به شکست مفتضحانه 
محاصره  نیز  و  انجامید  طبس  صحرای  در  آن ها 
اقتصادی و بلوکه کردن دارای ها و اموال ایران و... 
که هیچ کدام تاکنون درعزم ملت ایران برای مقابله 
با ظلم و بی عدالتی جهانی ومنشا اصلی آن در جهان 
یعنی استکبار جهانی و آمریکا خللی وارد نکرده است؛ 
آبان برای همیشه در تاریخ  نام روز 1۳  و این گونه 

ایران ماندگار شد.
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بازگشت بیتاسخرخیز با جناب عالي!

حسین سلیمانی و بیتا سحرخیز 
کمدی  سریال  بازیگران  جدیدترین 
ادامه  با  همزمان  شدند.  جنابِ عالی، 
به  عالی  جناِب  سریال  پیش تولید 
حسین  تبریزی،  عادل  کارگردانی 
این  به  سحرخیز  بیتا  و  سلیمانی 

پروژه پیوستند. این سریال کمدی اجتماعی 
پاییز امسال جلوی دوربین خواهد رفت. پیش از این حضور امیرحسین 
رستمی به عنوان بازیگر نقش اصلی در این سریال قطعی شده بود و در 
بازیگران آن اضافه خواهد شد.  ادامه چهره های دیگری نیز به ترکیب 
بیتا سحرخیز که مدتهاست در عرصه بازیگري گزیده کار شده است، بعد 
از مدتها با این سریال بار دیگر به قابل تلویزیون بازگشته تا در نقشي 
متفاوت از گذشته حضور داشته باشد. در روزهاي آتي چهره هاي دیگري 

نیز به این پروژه خواهند پیوست.

همکاري شهاب حسیني با هاشور

و  فرهنگ  مستقل  اندیشکده 
با  حسینی  شهاب  مدیریت  به  هنر 
همکاری پلتفرم هاشور فعالیت هایش 
و  ساماندهی  آنالین  صورت  به  را 
مستقل  اندیشکده  می کند.  عرضه 

فرهنگ و هنر به زودی تولیدات خود را به 
شکل آنالین و از طریق همکاری با پلتفرم 
هاشور برای دانشجویان و عالقمندان به سینما و تئاتر عرضه می کند. 
فیلم های کوتاه و مستند و برنامه های تولیدی با موضوع سینما و ادبیات 
در این همکاری مشترک برای نخستین بار رونمایی خواهند شد. شهاب 
حسیني در سال هاي اخیر سعي کرده از بازیگري و کارگرداني فراتر رفته 
و تهیه کنندگي، حضور در آثار بین المللي، تاسیس موسسه فیلمسازي در 
آمریکا، مجري گري و جاال مدیریت اندیشکده مستقل فرهنگ و هنر را 

در کارنامه کاري خود به ثبت برساند.

مهدي باقربیگي و گالیه از باندبازي

که  بازیگري  باقربیگی،  مهدی 
بازي  با  را  او  ما  از  بسیاري  هنوزهم 
یاد  به  مجید  قصه هاي  مجموعه  در 
از  گفتگویي  در  گذاشته  روز  داریم 
هنر گالیه  در عرصه  پارتي بازي هاي 

در  باندبازی  و  بازی  پارتی  گفت:  و  کرد 
واقعی  رقابت  شده  سبب  بازیگری  عرصه 
اساس  بر  نقش آفرینان  انتخاب های  و  نگیرد  صورت  هنرمندان  بین 
مدیریتی  ساختار  در  که  تغییراتی  با  امیدوارم  نشود،  انجام  شایستگی ها 
صداوسیما صورت گرفته بتوانیم شاهد حرکت هایی نو درجهت افزایش 
کیفیت تولیدات مختلف در رسانه ملی باشیم. به تازگي در صدد تولید 
آن خاطرات کودکی  در  برای گروه سنی کودکان هستم که  برنامه ای 
خود را در قالب نمایش ارائه خواهم داد همچنین درساخت آن نگاهی به 
مجموعه نوستالژیک قصه های مجید برای کودکان امروز نیز خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

یک شخصیت خاص در جزیره!

السا فیروزآذر: همکاري با سیروس 
مقدم واقعا عالي است

از  یکي  مقدم  سیروس  کارگرداني  به  جزیره،  سریال  روزها  این 
سریال هایي است که پخش خود را از شبکه نمایش خانگي آغاز کرده 
و در همین ابتداي راه موفق هم بوده و مخاطب قابل توجهي را جذب 
خود کرده است. یکي از بازیگران اصلي این سریال السا فیروزآذر مي باشد 
که در سال هاي اخیر بیشتر توان خود را روي بازیگري و کارگرداني تئاتر 
گذاشته بود و حاال در تجربه اي جدید، در نقشي متفاوت در سریال جزیره 

حضور پیدا کرده است.
نقش  پیرامون  جوانان  دنیاي  با  کوتاه  گفتگویي  در  فیروزآذر  السا 
خود در سریال جزیره، گفت: ماهک، در سریال جزیره، که من در قالب 
شخصیت آن بازی می کنم به دلیل ویژگی های شخصیتی خاصی که دارد 
تضاد هایی در رفتارش نشان می دهد که گاهی مطابق با قشر و طبقه ای 
است که از آن برآمده و گاهی هم رفتار او متضاد و به نوعی ساختارشکنی 

محسوب می شود.
وی درباره سختی های کار در مجموعه جزیره بیان کرد: هر فیلم 
و نمایشی که برای انسان ارزش داشته باشد معموال سختی های خاص 
نمایش  به  برای چگونگی  به همین علت  دارد  به همراه  نیز  را  خودش 
گذاشتن نقش خود وسواس پیدا می کنید. سختی کار به ظرافت آن است 
که امیدوارم از پس آن بر آمده باشم. هر فیلمی استرس زیادی به من 
وارد می کند که بعد از آن بپرسم که طراحی و نقشه ذهنی من خوب بوده 
و در کلیت داستان باورپذیر بوده و نقشی که بازی می کنم سمپات هست 
یا خیر. دوست دارم هر نقشی که باز یمی کنم قابل فهم و برای تماشاگر 

دوست داشتنی باشد.
این بازیگر محبوب که چندي پیش کارگرداني نمایش هزار و یک 
تو را برعهده داشت، پیرامون همکاری با سیروس مقدم عنوان کرد: کار با 
سیروس مقدم برایم بسیار عالی است چراکه او کاگردانی مسلط، باهوش 
و باتجربه است. همیشه برگه دکوپاژ دست اوست و تسلط خوبی روی کار 
دارد و میزانسن های پالن ها برای او همیشه از قبل مشخص شده و این 
موضوع خیال بازیگر را راحت می کند. مقدم مدیریت خوبی در کار دارد 
و همچنین روابط وی با بازیگران و عوامل به آرام بودن محیط کمک 
بسیاری می کند. متاسفانه دیده ام کارگردانانی که به عوامل فیلم پرخاش 
می کنند و آرامش را از گروه سلب می کنند، اما سیروس مقدم اصال اینطور 
نیست. در این زمینه اصوال در رزومه کاری خودم آدم خوش شانسی بودم 
که با کارگردان هایی کار کردم که آرامش در گروه آن ها بوده و این خیلی 

خوشحال کننده است.
این بازیگر شاخص سینما با اشاره به اینکه کار با هر بازیگری تجربه 
خاص خودش را به همراه دارد و جزیره هم از این قاعده مستثنا نیست 
بیان کرد: تیم بازیگران جزیره جذاب، حرفه ای و دوست داشتنی هستند. 
کار با اکبر زنجانپور پیشکسوت عرصه بازیگری را نیز دوست دارم، وی به 
کار خود مسلط است و صدا و نحوه بیان او خیلی خوب است. محمدرضا 
فروتن هم در این کار بی نظیر است. هم کاراکتر او در فیلمنامه و هم نقش 

و اجرای او بسیار خوب است.
این کارگردان و بازیگر تئاتر پیرامون همکاری خود با بازیگران زن 
سریال جزیره خاطرنشان کرد: هنگامه قاضیانی نیز هم خاص و هم بازیگر 
خیلی توانایی است و از شانس خوب من با پیش رفتن مراحل فیلمبرداری؛ 
بازی من با وی نسبت به بقیه گروه بیشتر است. همینطور غزل شاکری 
نیز در این سریال عالی است و من او را هنرمند مردمی می دانم و جدای 
از بازی؛ صدای او را خیلی دوست دارم. بقیه گروه بازیگران هم بسیار 
خوب هستند. میترا حجار متین، هنرمند و دوست داشتنی هم در این سریال 
حضور دارد و برای دومین بار با او همکاری دارم. همکاری قبلی ما در 

فیلم سینمایی آتش بس ۲ بود که در این فیلم دستیار کارگردان بودم.

صحنه زني از ۲4 آذرماه در سینماها

شورای  اعالم  با  گذشته  روز 
یی  سینما فیلم   ، یش نما صنفی 
علیرضا  کارگردانی  به  صحنه زنی 
رضاباال  مجید  تهیه کنندگی  صمدی 
و سرمایه گذاری مسعود و مجید زارع 
از ۲4 آذر از موسسه پخش بهمن سبز 

اکران خود را در سینماهای کشور آغاز خواهد 
کرد. صحنه زنی که در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ 
نقره ای بهترین کارگردانی را دریافت کند، روایتی متفاوت از معضلی اجتماعی 
را بیان می کند. مهتاب کرامتی، بهرام افشاری، پیام احمدی نیا، لیندا کیانی، 
محمد نادری، فرزانه سهیلی، سیامک ادیب، غزاله جزایری و مجید صالحی 
با حضور حمیدرضا نعیمی، امید روحانی و آتش تقی پور بازیگران این فیلم 
هستند. در خالصه این فیلم آمده است: اسد سردسته یک باند خالفکاری 

است و با ورود لیال به زندگی اش، همه چیز یکباره تغییر می کند.
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چند روز پیش تاالر استاد حسین 
دیگري  گام  و  شد  فتتاح  ا دهلوي 
هنري  و  فرهنگي  د  بنیا سوي  ز  ا
رودکي در راستای حمایت از موسیقی 
گرفت.  صورت  مجلسي  و  ارکسترال 
شاخص  ز  هنگسا آ کت،  سا ن  ا کیو
است  کساني  از  یکي  کشور  موسیقي 
براز  ا موضوع  این  از  شدت  به  که 
خرسندي مي کند و آن را گامي موثر 

و مفید مي داند.
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده 
تار و سه تار درباره افتتاح تاالر دهلوی 
در بنیاد رودکی به دنیاي جوانان گفت: 

و  تاالرها  دنیا،  همه   مانند  بی گمان 
به  است  شایسته  ایران  هنری  مراکز 
سرزمین  این  بزرگ  هنرمندان  نام 
ادای  گونه ای  به   تا  شود  نامگذاری 
احترام و یادآور خاطره و نام و تالش 
هنرمند  هیچ  لبته  ا صد  باشد.  نها  آ
که  چرا  ندارد،  این  به  نیاز  بزرگی 
نامشان همواره زنده خواهد بود اما این 
دینی  ادای  می تواند  گونه ای  به   کار 
نسبت به زحمات این هنرمندان بزرگ 
برای گسترش فرهنگ ایران باشد. از 
این  نامگذاری  بگویم  باید  رو  همین 
کار  بسیار  دهلوی  استاد  نام  به  تاالر 

امیدوارم  که  بود  به جایی  و  درست 
دیگر  شهرهای  در  کارها  گونه  این 
باید  البته  کند.  پیدا  ادامه  نیز  ایران 
نامگذاری  از  پیش  هفته  یک  بگویم 
سالن  بازگشایی  برای  دهلوی،  تاالر 
موسیقی ارشاد آمل به این شهر دعوت 
به  ارشاد  سالن  بازگشایی  در  تا  شدم 
نام استاد فرهنگ شریف شرکت کنم. 
است  کارهایی  از شمار  نیکو  کار  این 
که خیلی پیش از این باید می شد که 
سالن هایی  اکنون  ما  صورت  این  در 
به نام استاد خالقی و استاد وزیری و 
پایان  در  داشتیم.  هنر  بزرگان  دیگر 

امیدوارم نام گذاری سالن استاد دهلوی 
نخستین گام باشد و این کارهای نیکو 

پیدا کند. ادامه 
درباره  همچنین  آهنگساز  این 
راستای  در  رودکی  بنیاد  کارهای 
و  ل  ا کستر ر ا موسیقی  ز  ا یت  حما
نند  ما نه  متاسفا کرد:  بیان  مجلسی 
ویروس  شیوع  دلیل  به  دنیا  تمام 
درگیر  نیز  ما  سال،   ۲ این  در  کرونا 
و  کند  اندازه ای  تا  همه چیز  و  بودیم 
ملی  موسیقی  ولی  بود  شده  متوقف 
همه  در  کالسیک  موسیقی  و  ایران 
و  نهادها  حمایت  به  نیاز  دنیا  جای 

مردم  تا  د  ر ا د مختلف  رگان های  ا
شنا  آ موسیقی  ع  نو ین  ا با  بیشتر 
شوند. امیدوارم با تغییر شرایط و آغاز 
حمایت های  رودکی  بنیاد  کنسرت ها، 
موسیقی  از  نوع  این  از  را  بیشتری 
ما  هنری  موسیقی  تا  باشد  شته  دا

شود. معرفی  مردم  به  بیشتر 
ن  یا پا ر  د کت  سا ن  ا کیو
اینکه  بر  تاکید  با  خود  صحبت هاي 
بشنوند،  را  خوب  موسیقی  مردم  اگر 
نمی زنند  کنار  را  آن  وجه  هیچ  به 
کیفیت  با  موسیقی  اکنون  اگر  گفت: 
مردم  اقبال  مورد  بیشتر  پایین  هنری 

است، یک دلیل آن آشنا نبودن مردم 
حمایت  دیگر  دلیل  و  ما  موسیقی  با 
ارگان ها  برخی  عمدی  یا  ناآگاهانه 
کیفیت  که  است  افرادی  از  نهادها  و 
این  واقع  در  دارند.  پایین تر  هنری 
منافع  که  بوده  دلیل  این  به  حمایت 
منافع  تنها  که  تهیه کنندگان  برخی 
گرو  در  است  مهم  برایشان  مادی 
که  چرا  است.  موسیقی   این  گسترش 
به این صورت راحت تر می توانند این 
را  نوازنده و خواننده و موسیقی  گونه 
داشته  خودشان  سلطه   زیر  دایره   در 

ببرند. آنها بهره بیشتری  از  باشند و 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده
دوست  از  یکی  غفوریان  مهران 
داشتنی ترین شخصیت های کمدی یکی 
اواخر در  این  اخیر است. شاید  دو دهه  
سینما فیلم های درجه یکی حضور پیدا 
نکرده و از یک جایی به بعد به بازی در 
هر کمدی سطح پایینی هم تن داده اما 
در کارنامه بازیگری اش چند نقطه مهم 
به  باعث شده  دارد که  اثرگذار وجود  و 
اواخر،  این  البته  و  کمدین  یک  عنوان 
بازیگر نقش های جدی، برایمان اهمیت 
از  ویژه ای داشته باشد. او همواره یکي 
محبوب ترین ها بوده و حاال که چندروزي از 
سکته قلبي او گذشته و سالمتي نسبي اش 
را به دست آورده، کامال مشخص شده که 
تا چه اندازه محبوب است. او چندي پیش 
با نقشي جدي در سریال قورباغه درخشان 
در  نقشي جدي  آن  از  بعد  و  ظاهر شد 
سریال خاتون داشت و حاال با نیسان آبي 
دوست داشتني  کمدي هاي  به  دیگر  بار 
به  او  چرا  واقعا  اما  است.  بازگشته  خود 
یکي از محبوب ترین چهره هاي در عرصه 
هنر خصوصا شبکه نمایش خانگي تبدیل 

شده است!؟

شروعي درخشان با نقش پیرمرد
مهران غفوریان را از برنامه ۳۹ و 
حرف تو حرف می شناسیم اما اولین بار 
آنچه باعث شد بیشتر به دلمان بنشیند و 
در ذهنمان ماندگار شود بازی او در نقش 
عمو تپر در سریال این چند نفر بود. این 
و  رفت  آنتن  روی   1۳۷8 سال  سریال 
داستان زندگی چهار برادر به نام  هژیر بود. 
غفوریان در کنار بیژن بنفشه خواه، رضا 
شفیعی جم و ارژنگ امیرفضلی نقش یکی 
از هژیرها را داشت اما شهرتش به واسطه 
نقش هژیر نبود. از اواسط پخش سریال، 

شخصیت جدیدی به نام عموخسرو به 
آنها اضافه شد که نقش او را هم غفوریان 
راه  که سخت  پیرمردی  می کرد.  بازی 
می رفت و دست هایش می لرزید و موقع 
حرف زدن از تکه کالم هایی مثل َتَپر و 
بود  بامزه  آنقدر  استفاده می کرد.  تیرَتَپر 
که آن زمان لحن صحبت کردن و تکه 

کالم هایش تقلید می شد.

 درخشان با زیر آسمان شهر
اوج شهرت مهران غفوریان سال 
افتاد.  اتفاق  زیر آسمان شهر  1۳80 در 
درست است که در این سریال شخصیت 
داشت  قرار  توجه ها  مرکز  در  خشایار 
از جذابیت سریال در  اما بخش مهمی 
بهروز  اپیزود روی دوش شخصیت  هر 
زوج  که  شخصیتی  بود.  پیرپکاجکی 
جالبی با نصراهلل رادش تشکیل داده بود 
و خرابکاری ها و دروغ ها و الف زدن ها و  
اشتباه های مداومش جذابیت هر قسمت 
را باال می برد. این شخصیت آنقدر مورد 
توجه قرار گرفته بود که بعد از مدتی اگر 
کسی در بیان واقعیت اغراق می کرد یا 
ادعایی بی مورد به زبان می آورد، بهش 
غفوریان  پیرپکاجکی.  بهروز  می گفتند 
در این سریال به عنوان کارگردان هم 
موفق ظاهر شد و به طور کلی می توان 
زیر آسمان شهر را مهمترین اثر غفوریان 
چه به عنوان کارگردان و چه بازیگر به 
حساب آورد، سریالی که آن زمان به شدت 
پرمخاطب بود و همین حاال هم در ذهن 

اکثر مخاطبانش مانده است.

تغییر مسیر با یک آیتم خاص
غفوریان بعد از شکست فصل دوم 
را  مسیرش  شهر،  آسمان  زیر  سوم  و 
تغییر داد و تا یک دهه در آثار درجه یکی 

حضور پیدا نکرد تا اینکه سال 1۳۹۲ با 
بازی در نقش زندانی در اپیزود بازجویی 
مهران  ساخته  کردم،  شوخی  مجموعه 
مدیری مجددا به اوج برگشت. زمان این 
آیتم ۵ دقیقه بیشتر نبود اما آنقدر مورد 
توجه قرار گرفت و در شبکه های اجتماعی 
دست به دست چرخید که شهرتش حتی 
از خود مجموعه شوخی کردم هم باالتر 
رفت. بازی با میمیک صورت و خنده های 
بامزه ی غفوریان حین صحبت کردن و 
باعث شد  خالی بندی اش  حال  عین  در 
دوست داشتنی و خنده دار به نظر برسد. 
بازی او در فصل یک سریال درحاشیه 
هم تا حدودی در ادامه همین نقش بود 

که آن هم با موفقیت روبرو شد.

ورود به نقش هاي جدي
غفوریان در فیلم سینمایي ارادتمند 
نازنین تینا بهاره، ساخته عبدالرضا کاهاني 
این فرصت را پیدا کرد تا مانند دوستان 
نزدیکش در عرصه کمدي مثل عطاران 
وارد  مدیري،  مهران  و  صالحي  مجید 
توقیف  ولي  شود  هم  جدي  نقش هاي 
غفوریان  شدن  دیده  فرصت  فیلم  این 
تا  گرفت  او  از  را  جدي  نقش هاي  در 
از گریم مهران  اولین تصویر که  اینکه 
غفوریان در سریال قورباغه منتشر شد، 
همه ابروهای مان از تعجب باال رفت. بله 

غفوریان با این سر و شکل و لباس و با 
شخصیت  به  تبدیل  جدی،  چهره  این 
دیگری شده بود که با آنچه از او در ذهن 
داشتیم فرق می کرد. با اینکه نقش کیان 
در کل سریال چند سکانس بیشتر نبود 
اما با چنان قدرتی آن را بازی کرد که این 
سوال در ذهن همه شکل گرفت که چرا تا 
حاال نقش جدی بازی نکرده بود؟ هومن 
سیدی، غفوریان را در جایگاهی قرار داد 
که می توانست سکوی پرتاب مهمی در 
زندگی او باشد. بخصوص از این جهت 
که به خاطر کاهش وزن، الغر شده بود 

و نقش جدی کامال به او می آمد.

ادامه مسیر با موسیو در خاتون
ز  ا قسمت  آخرین  که  نهایی  آ
تماشا  را  خاتون  سریال  اول  نیم فصل 
کرده اند حتما با شخصیت موسیو آشنایی 
متفاوت ترین  از  یکی  موسیو هم  دارند. 
نقش هایی است که تا به حال از غفوریان 
زیاد  احتمال  به  گرچه  داشته ایم.  سراغ 
دارد  ادامه  سریال  در  کماکان  نقشش 
هم  کوتاه  زمان  مدت  همین  در  اما 
مقابل  را  یکش  درجه  بازی  توانست 
مسئول  موسیو،  بگذارد.  مخاطبان  دید 
پذیرش هتلی بود که دایی خاتون در آن 
قماربازی می کرد. مردی چشم چران که 
همان ابتدا تمام تالشش را می کرد تا به 
خاتون نزدیک شود. البته هنوز نمی دانیم 
علت این نزدیک شدن نقشه ای بود که 
یا  داشتند  خاتون  دادن  تحویل  برای 
موسیو  اینکه  خالصه  دیگر.  مسئله ای 
دیگری  اثرگذار  نقش  می توانیم  هم  را 

در کارنامه غفوریان به حساب بیاوریم.

سوار بر نیسان آبي با حواشي
نقش رضا خرسند در سریال نیسان 

متفاوت  آثار  جزو  نتوانیم  شاید  را  آبی 
مهران غفوریان به حساب بیاوریم اما از 
این جهت اهمیت دارد که زوج کمدی 
حسین  بازی  )با  جمشید  با  بامزه ای 
یاری( تشکیل داده و تقابلش با همسر 
دیگر  طرف  از  است.  جالب  جدی اش 
رضا،  شخصیتی   ویژگی های  برخی 
باعث شده بازی غفوریان نسبت به آثار 
قبلی اش متمایز به نظر برسد. مدل مو و 
لباس و سبک و سیاق رفتارش کامال با 
طبقه   اجتماعی که به آن تعلق دارد جور 
درمی آید. با وجود اینکه شوخ طبع است 
و مدام الف می زند و شیطنت می کند 
بدنه  روی  نقاشی  و  است  هنرمند  اما 
نیسان ها و کامیون ها از ابدعات اوست. 
رفیق بامعرفتی است و حاضر است برای 
رفیقش دست به هرکاری بزند. بازسازی 
سکانس معروف فیلم ابد و یک روز یکی 
از بامزه ترین موقعیت هایی بود که توسط 
غفوریان رقم خورد. البته خالی بندی اش 
درباره  که  گاف هایی  ناظم،  آقای  برای 
که  شعرهایی  یا  می داد  دکتر  خانم 
نقش  جالب  نکات  جزو  هم  می خواند 

رضا خرسند بود.

استندآپ کمدین از نوع خندوانه
در  که  اتفاقاتي  از  دیگر  یکي 
از  بیش  محبوبیت  به  اخیر  سال هاي 
پیش غفوریان کمک کرده، حضور او در 
خندوانه مي باشد. او در ابتدا در یکي دو 
برنامه به صورت مهمان حضور داشت 
و خاطراتي از اتفاقات جالب زندگي اش 
تبدیل کرد و رفته رفته به استندآپ کمدین 
ثابت این برنامه تبدیل شد و هنوزهم در 
شبکه هاي اجتماعي تکه هاي از فیلم هاي 
به  استندآپ هایش دست  و  او  خاطرات 

دست مي شود.

چرا مهران غفوریان محبوب است...!؟

وقتي هر کاري مي کني بازهم بامزه و محبوب هستي


